
VII.B.05.   
 
      HET WELDADIGHEIDSBUREAU 
 
 
Het Weldadigheidsbureau onderging weinig wijzigingen sedert zijn 
oprichting in 1823. 
 
Bij de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zag het bureau er als 
volgt uit: 
1823 - 1836  Vaes Winandus          voorzitter 
1823 - 1833  de Stappers Ludovicus  lid 
1823 - 1833  Loix Godefroid jr.     lid 
1830 - 1835  Ariën Ludovicus        lid 
1826 - 1846  Moria Bartholomé       lid-secretaris 
1823 - 1836  Otten Petrus           ontvanger 
 
De genees- en heelmeester Debruyn uit St-Truiden werd met in- gang 
van O1 maart 1831 belast met het geneeskundig onderzoek van de 
steungenieters. Hij ontving hiervoor een jaarlijks ho- norarium 
van 60 gulden. Anna Nichelmans uit St-Truiden werd de vroedvrouw 
van het Weldadigheidsbureau voor een jaarlijkse vergoeding van acht 
gulden. 
 
Op 16 juli 1833 werd er, wegens een plaag van cholera, voor het 
onderzoek der steuntrekkenden een tweede ‘doctoor in de medecijnen 
en cherurgijn’ aangenomen, nl. Franciscus Canivet uit St-Truiden. 
 
Kasteelheer Ludovicus de Stappers verhuisde naar St-Truiden en 
stapte dus uit de armencommissie op 23 nov. 1833. Hij werd vervan-
gen door de 68-jarige Henri-Jacobus Bormans, die van 1819 tot 1830 
raadslid was geweest. Diezelfde vergadering trad de 50-jarige Gode-
froid jr. Loix uit de Kogelsteeg ook af en werd opgevolgd door de 
71-jarige Philip Romsée, die op de Luikersteenweg-Hek een 
vervoerbedrijf had. Deze overleed echter op 24 jan. 1835 en werd 
op 27 maart 1835 vervangen door zijn 33-jarige ongehuwde zoon Frans. 
Toen werd de 54-jarige hoefsmid uit Kortenbos Renier Abrahams 
verkozen t.v.v. Ludovicus Ariën, die reeds 5 jaar lid was. Vanaf 
1833 maakte de 55-jarige houthandelaar-vrachtvoerder Egide Bels 
ook deel uit van het armenbureel. Waarschijnlijk werd vanaf 1833 
Bartholomeus Moria alleen secretaris. 
 
Eind 1835 was het bureau samengesteld uit: 
1823 - 1836  Vaes Winandus     voorzitter 
1833 - 1836  Bormans Henri     lid 
1833 - 1836  Bels Egide        lid 
1835 - 1853  Abrahams Renier   lid 
1835 - 1854  Romsée Frans      lid 
1826 - 1846  Moria Bartholomé  secretaris 
1823 - 1836  Otten Petrus      ontvanger 
 
Op 22 jan. 1836 gaf Egide Bels zijn ontslag en werd vervangen door 
Petrus Feijtmans. Sedert 09 mei 1836 verbood een wet aan een burge-
meester om tevens stemgerechtigd lid te zijn van het bestuur. Hij 
mocht alleen zetelen als afgevaardigde van de gemeente zonder stem-
recht. 
 



Petrus Otten, onderwijzer en gemeentesecretaris nam op 12 nov. 
1836 zijn ontslag als ontvanger. Ook als penningmeester van de 
kerkfabriek trad hij af en weigerde zelfs zijn afrekening van 1836 
voor te leggen. Hij werd vervangen door lid Frans Romsée, die ook 
in juli 1837 schatbewaarder werd van de kerkfabriek. Frans was 36 
jaar. Als  borgtocht moest hij 640 F storten in vaste goederen. 
Een akkerland van 45 vierkante roeden, 551 vierkante palmen, gelegen 
te Brustem in het ‘St-Truydenveld’ stelde hij in onderpand. 
 
Denkelijk was er een kleine paleisrevolutie geweest, want een maand 
later op 19 dec. 1836 namen pastoor Winandus Vaes en Henri Bormans 
ontslag. Ze werden vervangen door Hubert Van Royen, pachter van 
‘Natenbampt’ op Terstok, en Egide Bels van de ‘Dorpsesteenweg’, 
die vroeger reeds drie jaar lid was maar ontslag genomen had in 
januari 1836. 
 
Het nieuwe bestuur was samengesteld op 01 jan. 1837 uit: 
1826 - 1846  Moria Bartholomé      voorzitter 1837-1846 
1833 - 1851  Bels Egide            lid 
1835 - 1853  Abrahams Renier       lid 
1836 - 1871  Van Royen Hubert      lid 
1836 - 1869  Feijtmans Petrus      lid-secretaris 
1835 - 1854  Romsée Frans          ontvanger 
 
Op 30 dec. 1837 stelde de secretaris een werkreglement op: 
1.-Er moest elke maand vergaderd worden. 
2.-De uitdelingen van graan zouden plaatsvinden op 02 jan.,     
   01 febr. en 01 maart, telkens 78 ‘razuren’ koren. 
   Op de eerste april, mei, juni en juli deelde men telkens     
   maar 08 ‘razuren’ koren uit. 
3.-In januari en februari hadden bedelingen plaats van brand-   
   stoffen en kleding. 
4.-Wie onbekwaam was om te werken, kreeg in september, oktober  
   en november 2,5 schepels (ong. 1 dal) koren. 
5.-In december mocht men 18 ‘razuren’ koren uitdelen. 
6.-Het armenbureel zou jaarlijks 52 ‘razuren’ koren verkopen.   
   Dit geld zou dienen voor de betaling van de grondlasten of   
   contributiën der armengoederen. 
 
Regelmatig werd een lid uitgeloot om herkozen of vervangen worden 
door de gemeenteraad. Zo werd op 22 jan. 1836 Henri Bormans herkozen. 
Op 20 nov. 1838 werd smid Renier Abra- hams opnieuw aangesteld als 
lid en op 24 dec. 1839 werd Petrus Feijtmans in zijn lidmaatschap 
bevestigd. 
 
Het bestuur was en bleef stevig in handen van enkele families want 
Hubert Van Royen van Terstok bleef 35 jaar in functie, Petrus 
Feijtmans 33 jaar en Egide Bels 18 jaar. 
 
Maar het armenbestuur wijzigde zich toch. In 1845 overleed 
burgemeester Lambert Monville. Hij werd opgevolgd door Bartholomé 
Moria, die zijn ontslag gaf als voorzitter van de commissie en op 
22 dec. 1846 vervangen werd door pastoor Winandus Vaes. Diezelfde 
dag verdween ook Petrus Feijtmans als secretaris en werd opgevolgd 
door Joannes Van Boven. 
 
Tijdens het jaar 1846 waren er, volgens het officieel jaarverslag 
van het gemeentebestuur, 83 huisgezinnen of 392 Brustemnaren die 



steun ontvingen van ‘den erme’. Daar 37% van de be- volking deels 
op kosten van het armenbureel leefde, kunnen we besluiten dat een 
derde deel van de inwoners behoeftig was of dat het armenbestuur 
gul uitdeelde. 
 
In oktober 1847 nam pastoor Vaes de beslissing dat geschonken 
eigendommen niet meer mochten aanvaard worden in het Weldadig-
heidsbureau of ‘het hospitaal’. Deze giften zouden voortaan  
het patrimonium kerkfabriek verhogen. Daar de pastoor aan het hoofd 
stond van beide verenigingen was het gemakkelijk voor hem deze 
beslissing door te drukken. Naar alle waarschijnlijkheid deed hij 
dit om het nodige kapitaal te verzamelen voor de geplande vergroting 
van zijn parochiekerk. Maar hij vergat wel het verschil tussen 
burgerlijke en kerkelijke instellingen. 
 
Uit de kasboeken vernemen we dat de armencommissie een betaling 
van rente van 78,36 l en 26,12 l koren ontving van de gebroeders 
Vanvucht uit St-Truiden. Ook kregen ze 52,80 l koren van Nicolas 
Plugers en zijn schoonbroer Jean Leemans (01), bewoners van het 
pachthof aan de Bornesteeg langs de Melsterbeek. 
 
Op 02 jan. 1848 was er aan kapitaal 1.867 F. Men bezat aan 
schatkistbons 1.995 F en op de spaarkas 41,84 F. Daarbij waren er 
verschillende schuldenaars die samen meer dan 4.OOO F rente moesten 
betalen. 
 
Er werd veel geld besteed aan de armenzorg: in 1847 werd aan 
83 gezinnen  steun verleend en 55 kinderen bezochten gratis de 
school.  
 
Op 01 januari 1848 was het armenbureau samengesteld uit: 
1846 - 1867  Vaes Winandus, 51 j., pastoor        voorzitter 
1833 - 1851  Bels Egide, 60 j., houthandelaar     lid 
1835 - 1853  Abrahams Renier, 68j., hoefsmid      lid 
1836 - 1871  Van Royen Hubert, 50 j., landb.      lid 
1846 - 1854  Van Boven Joannes, 35 j., landb.     lid-secret. 
1835 - 1854  Romsée Frans, 48 j., landb.          ontvanger 
 
In 1848 werd de eindrekening van 1846 goedgekeurd. Er was 1.676,46 
F aan geld en verder nog een hoeveelheid rogge en raapzaad. In 1849 
bezat het bureau een som van 1.308,23 F aan geld (02).  
 
Op 30 jan. 1850 stelde het armenbestuur vast dat de toen 54-jarige 
Petrus Otten, gewezen ontvanger van 1823 tot 1836 nog  1607,26 F 
verschuldigd was. Omdat Petrus Otten (+1862, 67j) geen ‘vaste’ of 
onroerende goederen meer had en alleen meubelen van kleine waarde 
bezat; daarenboven alle middelen aangewend waren om deze som in 
te vorderen; hij zelfs geen middelen van bestaan meer had, werd 
besloten deze som niet eeuwig in de lopende rekening te houden, 
maar ze als ‘niet te innen’ te schrappen. De schuld werd hem dus 
kwijtgescholden. Deze zienswijze werd op 19 febr. 1850 door het 
provinciebestuur bevestigd. 
 
In 1850 had het armenbestuur een inkomen van 5.759,25 F. Daar de 
sommen waarmee secretaris Joannes Van Boven moest werken in 
stijgende lijn gingen, achtte het bureau het nodig dat de waarborg 
van de ontvanger Frans Romsée eveneens zou verhogen. Naast een 
akkerland in het Vrankrijkveld, groot 45a 58ca, stelde hij zijn 



hoeve op de Hek, groot 43a 80ca in pand. 
 
Op 01 jan. 1851 had het armenbureau volgende samenstelling: 
1846 - 1867  Vaes Winandus, 54 j., pastoor      voorzitter 
1833 - 1851  Bels Egide, 63 j., houthandelaar   lid 
1835 - 1853  Abrahams Renier, 71 j., hoefsmid   lid 
1836 - 1871  Van Royen Hubert, 53 j., landb.    lid 
1846 - 1854  Van Boven Joannes, 38 j., landb.   lid-secretaris 
1835 - 1854  Romsée Frans, 51 j., landb.        ontvanger 
 
Op 16 juli 1851 werd Egide Bels, overleden op 19 april 1851, 
vervangen door Grégoire Ruyssevelts. 
 
De ontvangsten bedroegen in 1850: 5.594,33 F en een partij rog- 
ge. De uitgaven kwamen aan 5.235,64 F. Er was een bonus van 358,69 
F. Tijdens dat jaar waren er 81 steunzoekende gezinnen.  
In november 1853 werd Frans Bormans (03), 52 jaar, gekozen als lid 
i.v.v. hoefsmid Renier Abrahams die zijn ontslag gaf.  
 
Op 01 jan. 1854 zag de ploeg er zo uit: 
1846 - 1867  Vaes Winandus, 57 jaar         voorzitter 
1836 - 1871  Van Royen Hubert, 56 jaar      lid 
1851 - 1859  Ruyssevelts Grégoire, 36 jaar  lid 
1853 - 1861  Bormans Frans, 53 jaar         lid 
1846 - 1854  Van Boven Joannes, 41 jaar     lid-secretaris 
1835 - 1854  Romsée Frans, 54 jaar          ontvanger 
 
Op 25 febr. 1854 werd dokter Debruyn, dienstdoende dokter van het 
Weldadigheidsbureau sedert 1831 en nu overleden, vervangen door 
JacquesJoseph Gombaerts uit St-Truiden. Hij ontving 250 F/jaar en 
bij elk huisbezoek kreeg hij 1,20 F extra. 
 
Op 26 dec. 1854 werd Grégoire Ruyssevelts, die Egide Bels vervangen 
had, herkozen. Joannes Van Boven verhuisde op 01 jan. 1855 naar 
Rijkel. Hij werd vervangen door de 27-jarige onderwijzer François 
Otten. De 54-jarige ontvanger Frans Romseé stierf op zondag 19 nov. 
1854. Gemeentesecretaris en landmeter Jean-Charles Van Rutten, 44 
jaar, werd op 10 juni 1855 ontvanger van het bureau.  
 
Op 01 jan. 1856 zag de armenraad er als volgt uit: 
1846 - 1867  Vaes Winandus, 59 jaar         voorzitter 
1836 - 1871  Van Royen Hubert, 58 jaar      lid 
1851 - 1859  Ruyssevelts Grégoire, 38 jaar  lid 
1853 - 1861  Bormans Frans, 59 jaar         lid 
1854 - 1863  Otten François, 29 jaar        lid-secretaris 
1855 - 1875  Van Rutten Jean-Charles, 44 j. ontvanger  
 
Op 01 jan. 1860 was het de beurt aan Grégoire Ruyssevelts om zich 
herkiesbaar te stellen. Schepen Petrus Feijtmans kwam als nieuw 
lid. Frans Bormans, 64 jaar, overleed op 03 dec. 1861 en werd 
vervangen op 20 dec. 1861 door gemeenteontvanger Guillaume Loix, 
44 jaar. 
 
Het Bureau voor Weldadigheid op 01 jan. 1862: 
1846 - 1867  Vaes Winandus, 65 jaar         voorzitter 
1836 - 1871  Van Royen Hubert, 64 jaar      lid 
1854 - 1863  Otten François, 35 jaar        lid-secretaris 
1860 - 1869  Feijtmans Petrus, 57 jaar      lid 



1861 - 1875  Loix Guillaume, 45 jaar        lid 
1855 - 1875  Van Rutten Jean-Charles, 50 j. ontvanger 
 
Onderwijzer François Otten gaf op 07 jan. 1863 zijn ontslag als  
secretaris-lid. Hij werd opgevolgd door de 30-jarige Peter Arnold 
Otten (04) (z.v. Joannes) en deze bleef dit tot 1887. 
 
Vanaf 12 nov. 1866 ontving de vroedvrouw of ‘sagefemme’ 3 F per 
geboren kind. Gilis Pirlotte (05), de doodskistenmaker uit de 
Plasstraat, ontving 6 F voor de kist van Catharina Speculo en 3 
F voor deze van Maria-Anna Grommen. Er werd 5 F aan ‘kleders’ be-
steed. Joseph Coenen, rector te Brustem, ontving 1 F om naar 
Kortenbos te gaan voor klompen. 
 
In 1867 gaf men uit: 
- een wollen rok 7 F. 
- twee kleeders voor de kinderen 14,30 F. 
- Helshoven en Cortenbosch 1,50 F. 
- blauwe kiel en 2 hemdens gemaekt door Dorothea Feijtmans 
  2,90 F. 
- maeken eerste communiekleed 1,50 F. 
 
De klederen werden gewoonlijk genaaid door kleermaker Laurent 
Schepers en zijn zonen Nicolas en Pieter (06), die ‘aen de bron’  
woonden. 
 
De 72-jarige pastoor Winandus Vaes overleed op dinsdag 13 aug. 
1867. Guillaume Loix, gemeenteontvanger sedert 1847 en lid van de 
commissie sedert 1861, volgde hem op als voorzitter. Hubert Van 
Royen, 71 jaar, verhuisde en gaf zijn ontslag. In hun ver- vanging 
werd voorzien op 16 nov. 1867 door de 66-jarige molenaar Au-
gust-Guillaume Coelmont (07), en door Egide Ruymen (08), 37 jaar 
uit Kortenbos. 
 
Kantonnier Jan Vansimpsen (09) verdiende 0,50 F ‘voor eenen halve 
dag appelboomen geplant te hebben op 24 februari 1869’. 
 
Op 24 dec. 1869 gaf Petrus Feijtmans zijn ontslag en werd opgevolgd 
door Jacques-Charles Derouck, directeur van de suikerfabriek te 
Ordingen. Vrijdag 25 febr. 1870 overleed mo- lenaar 
August-Guillaume Coelmont. Hij werd op 26 mei 1870 vervangen door 
Jean-Jacques (Jacobus) Bormans, raadslid en landbouwer op Bruksken. 
 
In mei 1870 merken we dat het bestuur samengesteld is uit: 
1861 - 1875   Loix Guillaume, 53 jaar          voorzitter 
1863 - 1887   Otten Peter-Arnold, 37 jaar      lid-secretaris 
1867 - 1881   Ruymen Egide, 40 jaar            lid 
1869 - 1886   Derouck Jacques-Charles, 36 jaar lid 
1870 - 1882+  Otten Peter-Arnold, 37 jaar      lid-secretaris 
1855 - 1875   Van Rutten Jean-Charles, 57 j.   ontvanger 
  
Voorzitter Guillaume Loix, die na een hoevebrand in 1870 van de 
Tomstraat verhuisde naar de Monville-hoeve op de Luikersteenweg, 
gaf zijn ontslag op 28 sept. 1875, hoewel hij verkozen was tot 31 
dec. 1878. Denkelijk ruimde hij de plaats voor pastoor Jean-Louis 
Blavier op 09 okt. 1875, die onmiddellijk voorzitter werd. 
 
Nu was het de beurt aan ontvanger Jean-Charles Van Rutten om na 



20 jaar dienst zijn eindrekening op te stellen. Op 10 okt. 1875 
werd Lambert-Deodatus Otten (z.v.Petrus) ontvanger. 
 
Het Bureau van Weldadigheid had ook enkele moeilijke jaren te 
verwerken door de vele gezinnen die op steun rekenden, omdat er 
een crisis in de landbouwsector was wegens het invoeren van 
Amerikaans graan. De afrekening van 1879 had 20.301,78 F als 
ontvangsten, maar tevens 18.690,20 F als uitgaven. Er was een 
overschot van 1.611,58 F. 
 
In 1882 werd aan gewone uitdelingen 3.684 F besteed en aan 
extra-uitdelingen 668 F. Er werd voor 531 F aan medicamenten en 
aan doodskisten 61 F uitbetaald. Ontvanger Lambert-Deodatus Otten 
kreeg een jaarloon van 561 F en de aangestelde dokters hadden een 
honorarium van 597 F. Aan verlaten kinderen en wezen werd 1.631 
F besteed, aan kledij voor de armen 516 F en aan begrafenissen 46 
F. 
 
Op 10 okt. 1882 overleed Jacobus Bormans. Hij werd pas op 15 nov. 
1883 vervangen door August Vrancken. 
 
Maakten op 01 jan. 1885 deel uit van het Bureau: 
1875 - 1895  Blavier Jean-Louis, 68 jaar        voorzitter 
1863 - 1887  Otten Peter-Arnold, 52 jaar        lid-secretaris 
1867 - 1885  Ruymen Egide, 55 jaar              lid 
1869 - 1886  Derouck Jacques-Charles, 52 jaar   lid 
1883 - 1887  Vrancken August, 36 jaar           lid 
1875 - 1885  Otten Lambert-Deodatus, 63 jaar    ontvanger 
 
Op 14 febr. 1885 werd Lambert-Deodatus Otten, die op die dag raadslid 
werd, afgezet als ontvanger van den ‘ermen’ wegens herhaalde 
nalatigheden. Hij had bij verschillende boeren die het moeilijk 
hadden op hun bedrijf, de pacht niet geïnd. Met een ge- kregen blaam 
had hij geen rekening gehouden en werd tijdelijk vervangen door 
Jacques-Charles Derouck. 
 
Op 28 mei 1885 werd de rekening gemaakt: ontvangsten 21.720,03 F, 
uitgaven 9.447,36 F: dus 12.272,67 F winst. Aan de uitdelingen voor 
behoeftige personen was 3.575,79 F besteed, aan medicamenten 500 
F en aan doodskisten 56 F. Er kwam een som van 9.934 F binnen, alleen 
al van de pachten. 
 
Camille Poelmans (10), werd eenparig tot nieuwe ontvanger verkozen 
op maandag 14 juni 1886. Hij zou een jaarwedde ontvangen van 500 
F, maar moest een som van 5.000 F in borg stellen. 
 
De armenraad beslistte om slechts 900 F in plaats van 1.000 F te 
besteden aan het gratis onderwijs van kinderen van behoeftige 
ouders.  
 
Jacques-Charles Derouck gaf zijn ontslag in oktober 1886. Pe- trus 
Feijtmans, 81 jaar, verving hem. 
 
Op 19 aug. 1886 stelde Johanna-Maria-Catharina Coelmont, we- duwe 
Willem-Peter Poelmans, bij notaris Stas uit St-Truiden zich borg 
voor haar kleinzoon, ontvanger Camille Poelmans, bij wie ze inwoon-
de, door drie stukken eigendom in pand te geven voor zijn borgsom 
van 5.000 F: 



-een land, 75a 40ca in het Ordingendorp, sectie B, nr.117. 
-een land, 84a 80ca in het Rijkelveld, sectie B, nr.372. 
-een weide, 74a 50ca in Brustem, het dorp, sectie C, nr.36. 
 
Zaterdag 18 nov. 1887 was het verkiezing van nieuwe leden i.v.v. 
Peter-Arnold Otten, 54 jaar, die overleed te Leopoldsburg, en August 
Vrancken, uittredend omdat hij op 16 okt. 1887 raadslid werd. 
 
Pieter-Arnold Schoofs, wagenmaker, en August Vrancken, landbouwer 
aan ‘Spikkenboom’ werden gekozen en herkozen. Vrancken werd tevens 
de nieuwe secretaris. Ernest de Pitteurs-Hiegaerts, bur- gemeester 
sedert 1872 en dus lis zonder stemrecht werd als lid vermeld sedert 
1887. 
 
De raad zag er op 11 dec. 1887 als volgt uit: 
1875 - 1895 Blavier Jean-Louis, 70 j.         voorzitter. 
1872 - 1903 de Pitteurs-Hiegaerts Ern. 52 j.  gemeenteafgev.  
1867 - 1913 Ruymen Gilles, 57 j.              lid. 
1886 - 1893 Feijtmans Petrus, 82 j.           lid. 
1883 - 1887 Vrancken August, 38 j.            lid-secretaris 
1887 - 1903 Schoofs Pieter-Arnold, 59 j.      lid. 
1886 - 1910 Poelmans Camille, 28 j.           ontvanger. 
 
De overleden dokter Victor Bury uit St-Truiden werd vervangen door 
dokter Caluwaerts. 
 
Op 14 april 1888 legde ontvanger Camille Poelmans zijn rekening 
van 1887 voor. Er was een batig saldo van 116,38 F. De uitgaven 
waren o.m. doodskisten 86 F, kerkdiensten 383,70 F, wedde ontvanger 
370,65 F, medicatie 626 F, vroedvrouwen 54 F, wezen 75 F, doofstommen 
en blinden 800 F, kleding 538,55 F, bedelingen 2.857 F, buitengewone 
bedelingen 754,30 F, behoeftigen in het bedelaarshuis en de 
godshuizen 839,14 F, zinnelozen 204,96 F, verlaten kinderen en 
ouderlingen 1.439,60 F. Op 12 juli 1888 werd 1OOO F uitbetaald aan 
de scholen voor het onderwijzen van leerlingen die recht hadden 
op gratis onderricht. Er werd voor 114 F fruit verkocht en de jacht 
werd verpacht voor 61,12 F. 
 
Op 01 jan. 1889 en 01 jan. 1990 was de raad samengesteld uit: 
1875 - 1895  Blavier Jean-Louis, 72 j.        voorzitter 
1867 - 1913  Ruymen Gilles, 59 j.             lid 
1887 - 1903  Schoofs Pieter-Arnold, 60 j.     lid 
1883 - 1887  Vrancken August, 40 j.           lid-secretaris 
1886 - 1893  Feijtmans Petrus, 84 j.          lid 
1886 - 1910  Poelmans Camille, 31 j.          ontvanger 
 
De rekening vertoonde een overschot. Men had voor 3.611,30 F  aan 
klederen uitgedeeld, 123 F aan doodskisten, 36 F aan vroedvrouwen, 
meer dan 3.000 F aan bedelaarshuizen, godshuizen, zinnelozen, 
verlaten kinderen, ouderlingen, blinden en doof- stommen.  
 
In 1891 was de economische toestand zo slecht dat men in som- mige 
winningen moest overgaan tot de verkoop van de veldvruchten om de 
verschuldigde huur te kunnen innen. Er waren nog voor 10.117,23 
F oninbare pachten uit de rekening van ontvanger Lambert-Deodatus 
Otten. In 1893 werd dit tekort verminderd tot 9.077,52 F doordat 
er in zijn naam beslag gelegd werd op een erfenis van een familielid 
langs zijn moederszijde (Catharina Moria).  



 
In oktober 1891 was het de beurt aan wagenmaker Pieter-Arnold 
Schoofs uit de Tomstraat om herkozen te worden. Petrus Feijtmans 
overleed op 29 mei 1893 in de leeftijd van 88 jaar. Hij werd opgevolgd 
door zijn 55-jarige zoon Ferdinand Feijtmans (11). Pastoor Blavier 
werd herkozen op 31.12.1893, zodat de commissie er op 01 jan. 1894 
zo uitzag: 
1875 - 1895  Blavier Jean-Louis        voorzitter 
1867 - 1913  Ruymen Gilles             lid 
1887 - 1903  Schoofs Pieter-Arnold     lid 
1883 - 1887  Vrancken August           lid-secretaris 
1893 - 1920  Feijtmans Ferdinand       lid 
1886 - 1910  Poelmans Camille          ontvanger  
 
De 80-jarige pastoor Jean-Louis Blavier overleed op 26 jan.1897. 
Pieter-Arnold Schoofs werd in 1903 burgemeester. In 1910 op 26 dec. 
overleed ontvanger Camille Poelmans. Op 11 jan. 1913 stierf Gilles 
Ruymen uit Terstok. Henri Vanstapel (12)(x Catharina-Melanie 
Daenen) werd de nieuwe ontvanger. 
 
Het Weldadigheidsbureau hielp de noodlijdenden in het dorp zo goed 
als mogelijk tijdens de vier oorlogsjaren. Ferdinand Feijtmans en 
Henri Daenen werden herkozen. 
 
Er werd onregelmatig verslag gegeven van de vergaderingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.B.05.  Het Bureau van Weldadigheid          Bronnen. 
 
 
 
01.-Leemans Jean.- Br.19.06.1795-+27.10.1847 (52j). 
    -z.v. Michiel Leemans en Catharina Butjens (hoeve Beekkant) 
    -klz.v. Jan Leemans, 16.11.1722-+1791 en Anna-Maria Mot-    
     mans, 1725-+30.11.1772. 
    -ongehuwd, overleed in de woning van zijn zwager Nicolaas   
     Plugers, 'nevens den boogschuttersraam'. 
02.-R.A.H.-Gemeente Brustem.-nr.116. 
03.-Bormans Frans.- Br.12.11.1801-+03.12.1861 (60j). 
    -z.v. Henri-Jacob Bormans, +1851 en Johanna-Barbara Moria.  
    -huwde met Maria-Anna Van Ormelingen, Br.10.12.1805-+02.07. 
     1844 (39j), d.v. Simon Van Ormelingen en Anna-Catharina    
     Reweghs, Jesseren. 
    -vader van: 
     -Henri-Jacobus, Br.06.01.1844 (x Marie-Agnes-Amelie Loix). 
    -Frans hertrouwde met Elisabeth Strauven uit Mech.-Bov. in  
     1853. 
    -lid Weldadigheid: 23.11.1853-1861; kerkmeester in 1854.    
    -landbouwer-herbergier-geleider van de postwagen. 
04.-Otten Peter-Arnold.- Br.15.02.1833-+Leopoldsburg 1887 (54j). 
    -z.v. Joannes Otten, +1841 en Aldegondis Mellemans, +1844.  
    -klz.v. Pieter-Arnold Otten, +1825 en Anna-Maria Vijgen. 
    -huwde op 01.08.1867 met Maria-Josephina Sweldens, Br.15.10. 
     1826-+30.03.1875, d.v. Pierre Sweldens, 1763-+1844, maire, 
     en Maria-Catharina Otten, 1794-+1864. 
    -vader van: 
     -Jan-Theophile, Br.10.07.1867-+12.11.1928, (x Maria-Philo- 
      mena Bessemans, ST.04.03.1873-+jan.1953. d.v. Augustin-   
     Lambert Bessemans en Barbara-Philomena Moria.   
     -lid Weldadigheidsbureau: 07.01.1863-1887+. 
    -landbouwer op de Dorpsplaats. 
05.-Pirlotte Gilis.- Marlinne 05.01.1816-+Br.06.02.1873 (57j). 
    -echtg. v. Gertrude-Josephina Dams, Br.22.06.1821-+14.08.-  
     1892,(71j) d.v. Joannes Dams en Maria-Ida Schoof(Geelstr.). 
    -vader van: 
     -Maria-Philomena, Br.08.08.1846, (x Joseph Coelmont 1844- 
      +1917).     
     -Lambert, Br.01.10.1848-+17.03.1883 , (34j) ongehuwd. 
     -Virginia, Br.30.08.1855.      
     -Henri-Joseph,Br.15.01.1851-+Antw.01.01.1872(mil.hosp.). 
    -doodskistenmaker in 1866-1876, Plasstr. ,ook Varkensstraat 
     genoemd. 
06.-Schepers Laurent.-  Gotem 1782. 
    -huwde met Marie-Elisabeth Voyé, Gelinden 1801, d.v. Lam-   
     bert Voyé en Maria-Catharina Reniers, die eerst op de      
     Luikersteenweg en daarna in de Lenaertsstraat woonden. 
    -vader van:  
     -Nicolas, 1831, kleermaker.  
     -Maria-Catharina, Br.25.02.1834.      
     -Maria-Theresia, 1836.  



     -Pieter-Lambert, Gelinden 10.08.1841, meester-kleermaker   
      aan de Bron.           
07.-Coelmont August-Guillaume.- Br.13.12.1801-+25.02.1870 (69j). 
    -z.v. Jean-Leonard Coelmont en Maria-Anna Lelièvre. 
    -ongehuwde molenaar. 
    -lid Weldadigheidsbureau 16.11.1867-25.02.1870+. 
08.-Ruymen Egide.- 13.04.1830-+11.01.1913 (83j). 
    -z.v. Willem Ruymen, schepen en Maria-Elisabeth Mommen.  
    -lid Weldadigheidsbureau: 16.11.1867-1885. 
09.-Vansimpsen Joannes-Joseph.- ST. 09.01.1808. 
    -z.v. Jan-Jakob Vansimpsen en Catharina Groesemans.     
    -huwde op 26.11.1828 met Christine Fineau, Ord. 1780-       
    +Br.07.03.1832, d.v. Joseph Finau en Catharina Robeyns. 
    -huwde op 11.06.1852 een tweede maal met Anna-Catharina     
     Libens, Muizen 08.08.1823-+Br.12.01.1894, d.v. Petrus Li-  
     bens en Maria-Josepha Fresard. 
    -vader van Gerard-Alphonse, Br.06.04.1853. 
    -woonde in de ‘Musschenstraet 15bis2’. 
    -kantonnier of gemeentewerkman sedert 30 nov. 1865. 
10.-Poelmans Henri-Guillaume-Camille.- Ord.25.09.1858-+Br.25    
    .12.1910 (52j). 
    -z.v. Egide-Norbert Poelmans en Maria-Theresia de Tilloux.  
    -klz.v. Willem-Peter Poelmans en diens tweede echtg. Jo-    
     hanna-Maria-Catharina Coelmont, 1804-+11.01.1894. 
    -klz.v.Henri-Georgius de Tilloux en Anna-Cath. Vandensavel. 
    -achterklz.v. Egide-Norbert Coelmont en Anna-Agnes Schoofs. 
    -huwde met Camilla-Maria-Felicita Schoofs, Br.16.07.1858-   
     +28.02.1948, d.v. voerman Joseph Schoofs en Louisa-Cath.   
     Neven. 
    -vader van:  
     -Norbert-Lodewijk-Joseph, Br.01.08.1887.  
     -Eugenia-Emilia, Br.25.09.1888-+09.05.1889 (7m).      
     -Rene-Julius-Joseph, Br.16.10.1889-+05.04.1890 (6m).      
     -Maria-Alphonsine-Clothildis, Br.09.07.1891-+25.01.1944 (x 
      1916 Frans-Willem Coelmont, 1895-+1934).        
     -Maria-Louisa-Eugenia, Br.18.02.1893 (x 15.09.1917 Joseph- 
      Amandus Stevaux, Br.04.09.1894).  
     -Camillus-Eugéne-Antoine, 30.12.1897(x 19.08.1925 Joanna   
      Clocken) 
    -ontvanger van het Bureau van Weldadigheid: 14.06.1886-1910. 
    -herbergier op het Dorp 39. 
11.-Feijtmans Ferdinand.-Br.26.04.1838-+25.03.1920 (82j). 
    -z.v. Petrus Feijtmans en Maria-Anna Lindekens. 
    -klz.v. Joannes Feijtmans Br.1745-+1829, die eerst huwde    
     met Maria-Elisabeth Bruyninckx, 1744-+1801, en nadien op   
     25.10.1801 met Genoveva-Gertrude Vanstraelen uit Zepperen  
     03.01.1775-+Br.22.02.1826. 
    -ongehuwde landbouwer aan de Singel. 
12.-Vanstapel Henri.- Br.23.03.1871-+Leuven 20.11.1936 (65j). 
    -z.v. Lambert Vanstapel en Maria-Elisabeth Pirard. 
    -huwde op 20.01.1906 met Catharina-Melanie Daenen, Br.      
    23.01.1868 d.v. Petrus Daenen en Maria-Ida Sweldens.     
    -ontvanger Weldadigheidsbureau op 09.03.1913 en 09.10.1925. 



 
     
 


