
VIII.B.04.01.     DE GEMEENTERAAD 
 
 
     Periode van Joseph POELMANS                    
                1912 - 1936 
 
 
        B.- De naoorlogse periode 1918-1936 
 
 
In 1918 werden er geen verslagen van de gemeenteraadszittingen 
in een register bijgehouden. Het laatste gebundeld verslag da- 
teerde van 30 maart 1917.  
 
In maart 1920 werden volgende uitgaven vastgelegd: wedde bur- 
gemeester 64 F, schepen 48 F, secretaris 980 F, onderhoud ge- 
bouwen 150 F, muziekschool 200 F, huishoudkundige school 160 F. 
Een volgende raadsvergadering had volgens de losse formulieren 
plaats op 04 okt. 1920. Aanwezig waren: burgemeester Joseph 
Poelmans, schepenen Alphonse Daenen en Guillaume Bessemans, en 
de raadsleden Bona Benaets, Ferdinand Schoemans. De afwezige 
leden waren: August Vrancken en Hubert-Fernand Daenen. Felix 
Ruppol was overleden op 05 april 1914 en Herman Missotten op 20 
april 1919. Brustem telde toen 1527 inwoners.   
 
De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de wereldoorlog hadden 
pas plaats op 24 april 1921. Het algemeen stemrecht voor man- 
nen werd toegepast. Drie lijsten streden om de macht: Joseph 
Poelmans, Alphonse Daenen en August Vrancken. Vijf nieuwe ge- 
zichten deden hun intrede in de raad: Henri Daenen, 48 jaar 
(01); Joseph Lacroix, 44 jaar (02); Arthur Moria, 42 jaar (03); 
Remi Sweldens, 46 jaar (04) en Joseph Vanstapel, 57 jaar (05).  
 
De gemeenteraad zag er in mei 1921 als volgt uit: 
1912 - 1936  Poelmans Joseph      burgemeester    1912 - 1936+ 
1921 - 1926  Vanstapel Joseph     1e schepen      1921 - 1926. 
1921 - 1938  Sweldens Remi        2e schepen      1921 - 1926. 
 
1888 - 1931  Vrancken August, landbouwer. 
1896 - 1938  Daenen Alphonse, winkelier. 
1904 - 1926  Bessemans Guillaume, landbouwer. 
1921 - 1925  Daenen Henri, landbouwer. 
1921 - 1926  Lacroix Joseph, werktuigkundige. 
1921 - 1926  Moria Arthur, paardenkoopman. 
Secretaris: Leunen Arsène.   Ontvanger: Vanoorbeek Joseph. 
 
Er waren zelden raadsvergaderingen maar op 17 aug. 1923 waren 
alle raadsleden aanwezig. Wegens het overlijden van secretaris 
Arsène Leunen werd hoofdonderwijzer Victor Schoofs aangesteld 
als dd.secretaris met ingang van 11 juli 1923.  
 
In september 1923 overleed pastoor Emilius-Laurentius Spaas. 
Zijn opvolger Michiel Jans, werd verkozen als lid van het ar- 
menbureel met 5 stemmen en 2 blanco's. De bibliothecaris, Vic- 
tor Schoofs hield gedurende twee uren per week de openbare 
boekerij open. 
 



Eind 1923 werd de bedding van de Laag- of Melsterbeek herlegd. 
Vanaf de Beling zou de waterloop een rechtere loop krijgen.  
 
Op 14 jan. 1924 telde Brustem 1576 inwoners. Er werd besloten 
O,25 F per inwoner of 394 F te besteden ‘aan de ontwikkeling en 
de uitbreiding’ van de plaatselijke openbare boekerij. De 40-
ja- 
rige Eduard Mombers (06), rustend bevelhebber van de rijkswacht 
te Sint-Truiden, nam zijn taak als gemeentesecretaris op met 
ingang van 21 maart 1924. De secretaris zou voortaan alle 
werkdagen zitting houden in de voormiddag. 
 
Op 10 april 1924 besloot de raad, ‘bekommerd om de gezondheid 
der jeugd’, twee nieuwe schoollokalen voor de jongens te bou- 
wen. In 1924 werd een belastingssysteem uitgewerkt voor de 
openbare danspartijen: 1 F per m2 en in zalen 1,50 F per m2. De  
raad was genereus en stemde op 09 okt. 1924 300 F subsidie voor 
de muziekschool. Maar dit werd niet aanvaard door de overheid 
wegens het nijpend tekort in de gemeentekas. 
 
Voor het vieren van de gouden bruiloft van het echtpaar Pieter- 
Jozef Phillipaerts en Maria-Aldegondis Coart (07) op 11 juni 
1925, werd 170 F uitgetrokken. Zij woonden in de Belingstraat 
33. 
 
Door de wet van 10 maart 1925 werden de Weldadigheidsbureau's 
omgevormd tot een ‘Commissie van Openbare Onderstand’. (COO) 
De raad duidde in een geheime stemming de vijf nieuwe leden 
aan.  
 
Raadslid Henri Daenen werd voorzitter van de C.O.O. en in de 
raad vervangen door de 58-jarige Jean Marguillier (08). De 
wedden van het gemeentelijk personeel stegen in 1925 met 5%.  
 
Tot de verbouwing en herindeling van het gemeentehuis werd in 
augustus 1926 besloten. De ijzeren draaitrap, die buiten langs 
de zijgevel stond, werd binnen geplaatst om de archievenzaal op 
de verdieping te kunnen bereiken. Er werden nieuwe toegangen 
gemetseld met bovenaan de opschriften: ‘School, bibliotheek, 
secretariaat’ en onder de bakstenen tandfries kwam ‘Gemeente-
huis’. Naast het secretariaat metselde men pilaren afgedekt met 
arduinsteen. Er was een dubbel ijzeren ingangshekken en 
verderop stond op een laag muurtje een gesmede grille. Achter 
deze afsluiting groeide een boom en stond een achtergebleven 
Duits kanon uit de eerste wereldoorlog.    
 
Op 10 okt. 1926 waren er gemeenteverkiezingen. Vier groepen 
lonkten naar de gunst van de kiezers. Drie katholieke lijsten, 
respectievelijk onder de leiding van Joseph Poelmans, August 
Vrancken en Emile Ruymen (09), die op Terstok woonde. Een 
vierde lijst met kopman Alphonse Daenen bezat zogezegd geen 
kleur. 
 
Vier nieuwe gezichten kwamen in de raad: Guillaume Coelmont,31 
jaar; Guillaume Gielen, 55 jaar (10); Emile Ruymen, 40 jaar uit 
Kortenbos en Martin Smolders, 40 jaar (11). Guillaume Coelmont 
gaf zijn ontslag als raadslid nog voor hij de eed aflegde en 
werd vervangen door Jules Verdin, 35 jaar (12). 



 
De nieuwe ploeg zag er in januari 1927 zo uit: 
1912 - 1936  Poelmans Joseph     burgemeester    1912 - 1936 
1925 - 1945  Marguillier Jean    1e schepen      1927 - 1945 
1927 - 1932  Gielen Guillaume    2e schepen      1927 - 1930 
 
1888 - 1931  Vrancken August, landbouwer. 
1896 - 1938  Daenen Alphonse, winkelier. 
1921 - 1938  Sweldens Remi, landbouwer. 
1927 - 1932  Ruymen Emile, landbouwer. 
1927 - 1932  Smolders Martin, arbeider. 
1927 - 1946  Verdin Jules, landbouwer. 
Secretaris: Mombers Eduard   Ontvanger: Vanoorbeek Joseph.  
 
De herinnering aan de Guldensporenslag op 11 juli werd op een 
waardige wijze herdacht: de inwoners werden verzocht de Belgi-
sche driekleur uit te hangen, de kinderen kregen een bespreking 
over de roemrijke veldslag en in de namiddag vrijaf.  
 
Het gemeentebestuur was van plan om een openbare elektrische 
verlichting aan te leggen. In december 1927 vergaderde de raad 
om de plaatsen aan te duiden waar een straatverlichting moest 
komen. Er was één kandidaat: ‘Société Générale de Distributions 
électrique de Bruxelles’. In februari 1928 werd de onder-
schrijving algemeen afgekeurd.  
 
Op raad en met de hulp van ingenieur Celis zou de gemeente het 
elektriciteitsnet in eigen beheer aanleggen en uitbaten. De  
spanning zou 130/220 worden in plaats van 220/380. De bedoeling 
was: alles zo modern mogelijk met de beste en goedkoopste 
materialen. Er kwam een cabine aan de Beekkant tussen Clovis- 
en Bertiliabron. De moederlijn werd langs de Luikersteenweg ge- 
trokken. De aanleg werd in mei 1928 geschat op 225.000 F. en 
nog 300 F per aangesloten abonnee voor teller, bord, aanslui-
ting en plaatsen van één lichtpunt. Het bestuur ging een lening 
aan van 275.000 F met terugbetaling op 60 jaar à 6,35%.  
 
In maart 1928 gaf ontvanger Joseph Vanoorbeek zijn ontslag en 
werd vervangen door Joseph Jeandarme (13).  
 
Het elektriciteitsbedrijf startte en Herman Neven (14) werd op 
16 nov. 1929 aangesteld als gemeente-elektricien met een wedde 
van 100 F per maand. Daarenboven zou hij telkens 200 F ontvan-
gen bij het opnemen van de tellers en bij het ophalen van het 
geld. De gemeente nam een verzekering voor de uitbating. 
 
Wegens het gevaar bij valavond werden drie straatlampen in de 
Lenaertsstraat geplaatst. Een eerste lamp hing aan een paal op 
de hoek van de Herderstraat, nabij de ingang van de weide van 
Gerard Benaets (15). De lamp werd zo gedraaid dat ze ook de 
Kasteelstraat verlichtte. Een tweede plaatste men nabij de wo- 
ning van de weduwe Schoofs (16) en een derde kwam aan het 
kruispunt van de Geel- en Lenaertsstraat. 
 
Schepen Guillaume Gielen gaf in juni 1930 zijn ontslag als 
schepen en werd vervangen door Martin Smolders. 
 
 



De gemeenteraad zag er vanaf 14 juli 1930 als volgt uit: 
1912 - 1936  Poelmans Joseph    burgemeester 1912 - 1936 
1925 - 1945  Marguillier Jean   1e schepen   1927 - 1945 
1927 - 1932  Smolders Martin    2e schepen   1930 - 1932 
 
1888 - 1931  Vrancken August, landbouwer, +14.05.1931. 
1896 - 1938  Daenen Alphonse, winkelier. 
1921 - 1938  Sweldens Remi, landbouwer. 
1927 - 1932  Gielen Guillaume, landbouwer. 
1927 - 1932  Ruymen Emile, landbouwer op Terstok. 
1927 - 1946  Verdin Jules, landbouwer. 
 
De 81-jarige August Vrancken overleed op donderdag 14 mei 1931. 
Hij maakte sedert 1888 met een onderbreking van twee jaar deel 
uit van de gemeenteraad. Dat was 51 jaar in dienst van de 
gemeenschap.  
 
In augustus 1931 besloot men het Brustems archief met alle ou- 
de documenten en registers, die dateerden van voor het jaar 
1830, in veiligheid te brengen in het rijksarchief te Hasselt 
(17). De raad stelde als enige voorwaarde dat men steeds gra- 
tis alle informatie uit deze formulieren mocht inwinnen.  
  
Het echtpaar Egide-Hubert Vanderbemden-Maria-Josephine Defrère 
(18), die een smidse uitbaatten op de Dorpsplaats 31 bis vier- 
den op 16 nov. 1931 hun gouden bruiloft en werden op het ge- 
meentehuis ontvangen. 
 
In de raadsvergadering van 23 dec. 1931 kwam bibliothecaris-
onderwijzer Victor Schoofs uitleg geven over de openbare boe- 
kerij. Er werden in het lopend jaar 2.428 boeken uitgeleend aan 
96 lezers. De inkomsten bedroegen 1.230,40 F, de uitgaven 
940,25 F, zodat er nu 290,15 F in kas was. 
 
Op 27 jan. 1932 was de raad fier om een prijsvermindering per 
kilowatt aan te kondigen: 2,50 F voor ‘het licht’ en 2 F voor 
de drijfkracht. Ook werd er toestemming verleend om de tramlijn 
Oreye-St-Truiden te elektrificeren. 
 
Na de verkiezingen van 09 okt. 1932 waren er enkele nieu- 
welingen: de 35-jarige Emile Schoofs (19), de 58-jarige Joseph 
Gennez (20), de 30-jarige Emile-Joseph Koninckx (21) en de 26-
jarige Victor Otten (22) veroverden een zetel. Martin Smolders, 
Guillaume Gielen en Emile Ruymen vielen weg. 
 
Vanaf 01 jan. 1933 zag de raad er zo uit: 
1912 - 1936  Poelmans Joseph   burgemeester  1912 - 1936. 
1925 - 1945  Marguillier Jean  1e schepen    1927 - 1945. 
1921 - 1939  Sweldens Remi     2e schepen    1933 - 1936. 
 
1896 - 1938  Daenen Alphonse, winkelier. 
1927 - 1946  Verdin Jules, landbouwer. 
1933 - 1946  Schoofs Emile, fruithandelaar. 
1933 - 1940  Gennez Joseph, landbouwer.  
1933 - 1946  Koninckx Emile-Joseph, landbouwer. 
1933 - 1938  Otten Victor, bankbediende. 
Secretaris: Eduard Mombers.    Ontvanger: Joseph Jeandarme. 
 



Deze negen verkozenen hadden zich aan de bevolking voorgesteld 
op vier verschillende lijsten: twee katholieke, een christen-
democratische en eentje zonder kleur (Alphonse Daenen). 
 
Waarschijnlijk hadden enkele kandidaten tijdens hun kiescam-
pagne gulle beloften gedaan aan de dorpelingen, want in 
februari 1933 
besliste de raad om elektrische verlichtingslampen te plaatsen 
tussen de Dorpsplaats en de Singel, aan de Burchtgracht, ‘Aen 
de Bron’ tussen de twee beken, aan de Berghofsteeg en op de 
Luikersteenweg naast elke zijweg. 
 
Maandag 13 nov. besliste de raad dat het dekken van paarden en 
vee niet meer toegelaten was op de openbare weg wegens het ge- 
vaar voor de openbare zedelijkheid. Voortaan moest dit gebeuren 
op het erf en liefst zo verdoken mogelijk.  
 
Aan de brandspuit of ‘de vuurpomp’ liet men voor 2.750 F her- 
stellingen uitvoeren. De pomp kreeg een vaste standplaats in 
een lokaaltje opgetrokken naast de nieuwe gemeenteschool.   
 
Op 16 april 1934 werd voor de veiligheid van de voetgangers een 
snelheidsbeperking uitgevaardigd voor auto's op alle gemeente- 
wegen: ‘Luxauto's 40 km, vrachtwagens 25 km, autobussen 25 km’. 
In september 1934 kon men, wegens het goed beheer van de eigen 
elektriciteitsmaatschappij, aankondigen dat ‘het licht’ 
voortaan 2 F per kw kostte, en de drijfkracht slechts 1,50 F. 
 
Begin 1935 besloot de raad niet tussen te komen in de aankoop 
van een kerkklok ‘omdat de tijden te slecht waren om nutteloze 
uitgaven te doen’. Diezelfde dag gaf men een subsidie aan de 
muziekmaatschappij omdat de muziekbestuurder 30 F per week 
kostte. Op 22 febr., deed de kerkfabriek een aanvraag voor 
goedkeuring van de vergroting van de kerk met twee zijkapellen 
en een sacristie. De raad maakte zich ervan af met het ant-
woord: ‘De kerk is groot genoeg’. 
 
Wegens bepaalde voor de gemeenteraad ongunstige uitlatingen van 
pastoor Michiel Jans behandelde de raad op 05 april 1935 in ge- 
heime zitting uitvoerig deze ‘belediging voor alle raadsleden’. 
Zij besloten na rijp beraad een motie te sturen aan de 
gouverneur en aan de bisschop van Luik. De tekst luidde: 
‘De gemeenteraad van Brusthem vergaderd in geheime zitting op  
 05 april 1935, betreurt ten zeerste de ongepaste uitlatingen, 
 gedaan den 26 februari 1935, van voor de communiebank, en den 
 3de maart 1935, vanop het kansel der kerk gedurende de gods-  
 dienstplechtigheden door den Heer Jans, pastoor te en van     
 Brusthem. De beslissingen en daden van onze Katholieken (min  
 1) Gemeenteraad van Brusthem (23) bestempelende als daden van 
 laag allooi, zeggende dat de stommiteiten van den gemeente-   
 raad van Brusthem in de kerkelijke archieven zullen geboekt   
 worden. 
 Deze motie over te maken aan Zijne Excellentie Monseigneur    
 de Bisschop van Luik en aan den Heer Gouverneur der Provin-   
 cie’. 
 
De kerkfabriek deed een nieuwe aanvraag voor de vergroting van 
de kerk met zijkapellen voor de kinderen. Dit werd goedgekeurd 



maar zonder financiële tussenkomst van de gemeente. 
 
In de parochiekerk wou de kerkfabriek graag een centrale ver- 
warming laten plaatsen. De gemeenteraad besliste dat het op 
kosten van de gemeente zou gebeuren en koos voor warm water. 
  
Vrijdag 21 aug. 1936 deelde 1e schepen Jean Marguillier op de 
gemeenteraad mee dat diezelfde dag om 13 uur burgemeester Jo- 
seph Poelmans overleden was. De begrafenis zou op dinsdag 25 
aug. 1936 plaatsvinden.  
 
In september 1936 kwam de eerste opvolger van lijst nummer 3, 
Alfons Moria (24) in de raad. Jean Marguillier werd dd.burge-
meester.  
 
Eenparig beslistte men om ‘oude kruisen en zware ruwe vierkante 
arduinen blokken, die overal verlaten in de kerkhof steken, te 
laten uithalen en bijeenbrengen tegen een muur van de kerk’ 
Deze kruisen werden toen tegen de toren geplaatst en na de 
kerkbrand van 07 febr. 1965 in een muur gemetseld. 
 
Het werd een gewoonte om de gemeentelijke toelagen in de maand 
december uit te delen. De subsidies voor 1937 waren: 
-Ziekenkas St-Joseph      2.000 F  Schutterij Kortenbos  150 F 
-Soldatenkring              100 F  Oud-strijders          300 F 
-Werkmansbond               300 F  Weggevoerden          300 F 
-Werk Oorlogsteringlijders   10 F  Kermisfeesten       1.000 F 
-Schoolreizen             1.000 F  Muziekmaatschappij  1.600 F 
-Boerinnenjeugd             200 F  Ijzermonument         100 F 
-Studiekring                300 F  Voetbalclub           500 F 
 
Op bijna elk kruispunt kwam een elektrische lamp. De 23 nieuwe 
straatlantaarns werden aangestoken tussen valavond en midder-
nacht en van 5 tot 7 u 's morgens. 
 
Om de oorlogsslachtoffers te gedenken hing de gemeenteraad twee 
marmeren platen aan de kerkgevel. De prijs bedroeg 750 F. Links 
kwamen de weggevoerden Herman Van Mechelen en Theophile Stiers. 
Rechts plaatste men de foto's van de militairen Jérome 
Jeandarme en Jozef Boonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.B.04.01. Periode van J.Poelmans 1912-1936    Bronnen. 



 
              B.- De naoorlogse periode 1918-1936 
 
01.-Daenen Henri.- Br.08.10.1873-+29.10.1933 (50j). 
    -z.v. Egide Daenen, landbouwer-paardenkoopman, en Anna-  
     Catharina Vanden Hove, Luikersteenweg 21 te Brustem.      
     -klz.v. Henri Daenen en Maria-Theresia Tesseur.     
    -huwde te Brustem op 31.05.1899 met Maria-Elisabeth Gie-   
      len, Br.20.01.1875-+1958, d.v. Silvester Gielen, 1836 en 
      Anna-Maria Claes, Engelmanshoven 1832; kld.v. Willem     
       Gielen, Br.1791-1864, herbergier op de Romeinseweg en   
        Anna-Elisabeth Creten, Zep.1806.  
    -vader van:  
     -Egide-Emile, Br.18.11.1899. 
     -Catharina-Maria, Br.26.01.1902. 
     -Laurent-Alfons, Br.14.08.1903 (x 18.10.1930 Maria-       
       Theresia Gennez, Br.29.05.1905-+06.03.1954). 
     -Lambert, Br.13.01.1906 (x 02.07.1941 Maria-Josefien-     
       Elisabeth Gorreux, Br.12.10.1917). 
     -Jozef-Dominiek, Br.18.11.1907. 
     -Augusta-Juliana, Br.10.10.1909, (x 27.03.1937 Petrus Van- 
      decan). 
     -Alfonsine-Eugenie, Br.27.12.1910. 
     -Theofiel-Jozef-Robert, Br.13.12.1914. (x Aalst 1938  
      Marie-Joseph-Rosalie Thewijs, xx ST.27.09.1958 Marie-Mar- 
      celle-Eugenie-Hub. Wauters, ST.01.08.1921). 
     -Alfonsina-Christina, Br.11.08.1916. 
    -woonde Luikersteenweg 34 (tegenover garage Delorge).      
     -raadslid gekozen op 24.04.1921, ontslag op 05.10.1925. 
    -voorzitter C.O.O. op 09.10.1925 tot 29.10.1933+. 
02.-Lacroix Joseph-Frans.- Br.31.01.1877-+19.05.1952 (65j). 
    -z.v. Catharina-Agnetha Lacroix, Br.20 .02.1857.     
    -klz.v. Jacobus-Joseph Lacroix, Br.09.12.1824, veldwachter 
     1867-1878, en Elisabeth Petitte, van op de Singel.       
    -aklz.v. Petrus-François Lacroix, Oleye 1797, metselaar,   
      en Anna-Maria Coenen, d.v. Willem Coenen en Maria-Agnes  
       Vandenvelde, van op het Distelbroek. 
    -huwde te Brustem op 14.09.1901 met Maria-Elisabeth Van    
      Eyen, Br.15.12.1877-+21.08.1945. 
    -vader van:  
     -Albert-Jozef, Br.15.02.1902 (x Br.22.06.1935 Maria-      
       Elisabeth Stiers, Br.05.04.1903). 
     -Rene-Jan-Jozef, ST.27.11.1904, (x Emma D'Awans). 
     -François-Abdon, Br.01.07.1909-+26.01.1977 (x Br.02.11.   
       1929 Helena-Stefanie Van Eyck, Br.15.09.1911-+1999). 
     -Louisa-Victoire, Br.19.06.1911-+22.07.1925 14j). 
     -Jozef-Oscar, Br.10.11.1913, (x Mariette Vaes). 
     -Oktaaf-Gustaaf-Adolf, Br.01.12.1916, (x Simonne Bleus). 
     -André-Albert, Br.18.09.1923 (x Br.02.02.1946 Yvonne-     
       Bertha Grommen, Br.25.07.1923-+18.01.1998).     
    -werktuigkundige, velomaker, glassnijder, jachtwachter. 



    -raadslid: 24.04.1921-eind 1926; lid C.O.O. 1947-1952. 
    -woonde in de Lenaertsstraat, hoek Tomstraat. 
03.-Moria Arthur.- Br.18.11.1879-+16.03.1940 (61j). 
    -z.v. Edward, 23.04.1846, en Elisabeth Botti.  
    -huwde 1905 Antonie Stevaux, Br.1879, d.v. Joannes en Anna 
     Maus. 
    -4 kinderenvader van:  
     -Maria-Alice, Br.07.05.1905 (x Maurice Stas).  
     -Eduard, Br.15.07.1906.  
     -Theofiel-Jozef, Br.01.03.1908 (x 07.06.1938 Maria-Augus- 
       ta Gielen Br.22.12.1909-+ST.21.11.1997).  
     -Jozef-Albert, Br.11.03.1916 (x Therèse Cleeren). 
    -gemeenteraadslid: 24.04.1921- eind 1926. 
    -landbouwer en paardenkoopman op de Luikersteenweg. 
04.-Sweldens Hubert-Remi.- Br.13.07.1875-+02.01.1947 (71j). 
    -z.v. Joannes Sweldens, 1824-+1910, raadslid, schepen en   
      burgemeester tussen 1860 en 1910, en Maria-Felicita      
       Feijtmans, 1841-+1889. 
    -huwde te Ord. met Herminne Lammens, Ord.30.03.1876-       
      +Br.21.10.1939, d.v. Cornelis-Arnold Lammens en Anna-    
       Amelia Christiaens. 
    -vader van tien kinderen:  
     -Anna-Lucia-Felicité-Cordeline, Ord. 13.12.1903, ongeh. 
     -Herlindis-Relindis-Berthilia-Febronie, Ord.13.04.1905-
+ST.       06.07.1978, (x Br.23.11.1897 Dieudonné Bels, 
Br.01.06.          1927).        
     -Anna-Virginie, Ord.29.07.1907 (x Br.01.09.1937 Theodo-   
       re-Marcel Sproelants, Brussel 20.06.1907).            
     -Arnold-Joseph-Jean, Ord.28.02.1909 (x Br.03.02.1940 
Victo- 
      rine-Maria-Barbara Londoz, Br.04.10.1911).  
     -Maria-Antonia, Br.27.07.1911 (x Br.20.07.1938 Gerard-Ber- 
      nard Gennez, Br.09.08.1907).         
     -Joseph-Victor, Br.14.03.1913 (x 14.07.1937 Marthe De-    
       plet, Ord.28.02.1910-+ST.28.12.1989).  
     -Maria-Francisca-Julia, Br.07.06.1914 (x 06.01.1940 Celes- 
      tin Lamens).  
     -Anna-Maria, Br.30.04.1916 (x René Berebrouckx).  
     -Jean-Theophile, Br.17.01.1918 (x Ganshoren 21.07.1945 Lo- 
      die Koninckx).  
     -Marie-Elodie,      
     -Amanda-Hubertine-Cordeline, Br.12.07.1921 (x Gaston 
Billen     -lid Weldadigheidsbureau: 1920 tot 1925.     
    -raadslid op 24.04.1921, schepen 31.05.1921, raadslid      
      01.01.1927, schepen 10.01.1933, burgemeester 21.12.1936, 
     raadslid 16.10.1939, schepen 20.07.1940 tot 28.05.1941, 
     raadslid 09.09.1944, dd. burgemeester 21.05.1945, schepen 
      17.01.1946 tot 02.01.1947+. 
    -landbouwer op de hoek van de Singel en de Piepelstraat. 
05.-Vanstapel Lambert-Joseph.- Br.15.03.1864-+17.07.1935 (71j). 
    -z.v. Lambert Vanstapel, Br.21.02.1841, landbouwer in de   



      Berghofsteeg 26, en Maria-Elisabeth Pirard, ST.1839. 
    -huwde met Maria-Hendrika Zwennen, Gr.Gelmen 1874. 
    -raadslid: 24.04.1921, schepen: 21.05.1921 tot eind 1926. 
    -landbouwer-schrijnwerker in de Berghofstraat. 
06.-Mombers Frans-Eduard.-Beringen 03.12.1884-+Br.14.06.1-
947(62)  
    -z.v. Pierre-Louis Mombers en Marie-Antoinette Schoofs.    
     -huwde te Elsene op 01.02.1913 met Maria Van Laarhoven,   
       Wolvertem 1892. 
    -vader van:  
     -Josée-Françoise-Octavie, Wolvertem 01.07.1920, (x Br. 
      22.07.1948 Georges-Cyrille Dumoulin uit Bomal).      
     -Louis-Pierre, ST.21.04.1922-vermist te Norshausen (D). 
    -rustend bevelhebber van de Rijkswacht van St-Truiden. 
    -gemeentesecretaris: 03.01.1924 tot mei 1946. 
    -woonde op de Luikersteenweg. 
07.-Phillippaerts Pieter-Jozef, Gorsem,06.05.1851 en Coart     
     Maria-Aldegondis, ST.13.09.1852, huwden te Zepperen op    
      15.10.1874. Hij was dagloner en woonde in de 
Belingstr.33. 
08.-Marguillier Jean.- Jeuk.16.03.1867-+Br.27.05.1951 (84j). 
    -z.v. Joannes Marguillier, landbouwer en Rosalina Noblues. 
     -huwde te Brustem op 27.09.1890 met Anna-Maria-Stefanie   
       Schoofs, Br.31.01.1869-+28.02.1950, (d.v. Egide-Willem  
        Schoofs, 1825-+1900, landbouwer, en Maria-Lucia 
Schepers, 
     +Br.08.04.1890, uit de Geelstraat 12bis2).    
    -vader van:  
     -Joseph-Louis, Br.20.06.1889 (x Sophia Berebrouckx).      
      -Egide-Hubert, Br.08.05.1891-+06.10.1911 (20j).  
     -Maria-Josephina, Br.20.12.1892-+01.02.1893 (1m).  
     -Pierre-Alphonse, Br.01.11.1893 (x Alphonsine-Germaine    
       Flamend).  
     -Dominique-Joseph, Br.11.10.1895-
+ST.28.04.1984,(89j)ongeh.  
     -Maria-Rosalia, Br.10.04.1898-+27.07.1901 (3j).  
     -Gabrielle-Josephina, 28.09.1899, (x Emiel Verdin, Br. 
      1894-+1939; xx Augustin Brugmans).  
     -Maria-Odilia, Br.17.10.1904, (x Marcel Sweldens).  
     -Albert-Maurits, Br.02.03.1908-+ST.05.01.1977, (x Malvinne 
      Lammens, ST.07.10.1906-+Ord.24.11.1980).            
     -Alice-Stephanie-Leonie, Br.22.03.1906-+Has.16.07.2003 (x 
       Jozef Breesch) 
     -Maria-Joanna, Br.03.03.1909.  
     -Herman-Clement-Joseph, Br.29.04.1910, (x Elza Grommen    
       Br.23.04.1913-+ST.01.03.1999).  
     -Regina-Alphonsina, Br.22.09.1912-+07.11.1912. 
    -was in 1900 ‘kareelenbakker’ en herbergier op het Dorp. 
    -landbouwer-fruithandelaar in de Geelstraat. 
    -kwam in de raad op 05.10.1925 i.v.v. Henri Daenen.        
     -schepen 17.01.1927-1945; burgemeester nov.1944-mei 1945. 
  09.-Ruymen Emile.- Alken 20.03.1886. 



    -z.v. Pieter-Willem en Julia Plevoets. (Kortenbos). 
    -klz.v. Willem Ruymen, 1794-+1864, schepen, die in 1823    
      huwde met Maria-Elisabeth Mommen, 1794, d.v. Jean-Lau-   
       rens Mommen. Zij erfde het leen 'De Nachtegael'.      
    -raadslid van 1927 tot 1932. 
10.-Gielen Guillaume-Lambert.- Br.13.04.1871-+27.05.1936 (65j). 
    -z.v. Silvester Gielen, 1836, en Anna-Maria Claes, 1832.  
     -huwde in 1898 Anna-Maria-Philomena-Eugenia Goffin, Br.   
       22.11.1861, (d.v. burgemeester Marcel Goffin en Joanna- 
        Carolina-Gertrudis Eggen). 
    -vader van:  
     -Joannes-Emile, Br.23.04.1885 (x Ixelles 25.03.1911 
Joanna-       Elisabeth Vande Bogaerd).  
     -Theophiel-Robert, Br.14.04.1890-+1964 (x Amelia-Clotil-  
       dis Koninckx),  
     -Marie-Caroline, Br.29.10.1898, ongehuwd.  
     -Dominicus-Antonius, Br.09.01.1900 (x Henriette Otten).   
      -Julianus-Hubert, Br.25.10.1901, ongehuwd. 
    -gemeenteraadslid 1927, schepen 17.01.1927 tot eind 1932. 
    -landbouwer op Bruksken bij de Romeinseweg. 
11.-Smolders Jan-Martin.- 20.02.1886-+25.07.1945 (59j). 
    -z.v. Pieter-Jan Smolders en Joanna Henno.     
    -ongehuwde arbeider op de Luikersteenweg. 
    -gemeenteraadslid: 1927-juni 1930; schepen juni 1930-1932. 
12.-Verdin Joseph-Jules.- Br.09.06.1891-+24.01.1960 (69j). 
    -z.v. Joseph Verdin, Br.1889 en Sophie Berebrouckx.    
    -huwde op 21.02.1910 van Maria-Florentina Coelmont, Br.    
      22.03.1890, (d.v. Frans-Theodore Coelmont en Maria-Verena 
      Laporte; kld.v. Egide-August-Norbert Coelmont en Maria-  
       Gertrudis Bels).        
    -vader van:  
     -Juliana, Br.01.09.1909.  
     -Germania-Maria-Verena, Br.18.04.1910.  
     -Maria-Sofia, Br.02.09.1914-+30.11.1915 (1j2m).          
     -Maria-Sofie-Elodie, Br.19.06.1917.     
    -raadslid: 1927-1939; schepen: 01.02.1939-mei 1945. 
    -woonde in de Geelstraat. 
13.-Jeandarme Martin-Joseph.- Br.30.11.1905. 
    -z.v. Joannes-Antonius Jeandarme, Br.27.11.1881 en M-Cath. 
     Brugmans. 
    -klz.v. Lambert-Joseph Jeandarme, 1859-+1932 en Juliana    
      Goffin. 
    -huwde op 18.10.1933 met Gabrielle Nijs, Zep.04.02.1911.   
     -gemeenteontvanger: 01.12.1928-31.08.1936. 
    -op 01 sept. 1936 werd hij gewestelijk ontvanger. 
    -ontvanger van de C.O.O. sedert 11 sept. 1935. 
    -woonde Luikersteenweg 57. 
14.-Neven Jozef-Leo-Armand (Herman).- Br.09.06.1911-+ 
    -z.v. Jozef-Hubert Neven en Berthilia-Julia Vanstraelen.  
    -klz.v. Lucien Neven en Maria-Catharina Lemaire. 
    -huwde te St-Truiden op 30.07.1938 met Alice-Marie Stip-   
      pelmans, ST.16.09.1916. 
    -vader van:  



     -Antoine-Hubert, Br.02.02.1939 (x 17.04.1963 Gaby Nick-   
       mans, Br.04.02.1940).               
     -Joseph-Georges, Br.21.08.1940 (x ST.01.08.1964 Lisette   
       Degeling).  
     -Nicole-Jeanne, Br.31.10.1942 (x 26.08.1965 Gilbert Gie-  
       len, Br.27.11.1942). 
     -Angèle-Gerarda, Br.02.01.1950, (x Borgers).  
     -Michel-Georges-Marie, Br.18.10.1952, (x Mady-Martha Le-  
       maire). 
    -elektricien van de gemeente van bij de start van het      
      elektriciteitsbedrijf van Brustem sedert 16.11.1929. 
15.-Benaets Gerard.- Bevingen 1799. 
    -z.v. Guillaume Benaets, +17.01.1843, en Barbara Mox.     
    -huwde eerst met Anna-Catharina Kayberghs, +ST.02.03.1829. 
     en nadien met Maria-Agnes Vanrusselt, +07.08.1844. 
    -een derde maal huwde hij te Brustem op 30.07.1845 met     
      Anna-Elisabeth Berebrouckx, Br.08.04.1807, d.v. smid Jean 
     Berebrouckx en Maria-Gertrude Beeken. 
16.-Met weduwe Schoofs uit de Lenaertsstraat bedoelde men      
     denkelijk: Maria-Antonie Andries, Velm 25.05.1859, wed.v. 
    Lambert Schoofs, Br.01.03.1842-+01.07.1917, die op 06.01.  
     1876 huwden. 
   -landbouwster in de Lenaertsstraat. 
17.-Het Rijksarchief is gelegen op de Bampslaan te Hasselt. 
18.-Het echtpaar Egide-Hubert Vanderbemden-Defrère Maria-      
     Josephine was in november 1931 50 jaar getrouwd. 
    Hij: Ordingen 25.10.1861; zij: Niel 28.05.1858. Ze huw-   
     den te Niel op 16 nov. 1861. Hij was smid op het Dorp. 
    Hun zoon was Joseph-Emile, Br.13.08.1885. 
19.-Schoofs Lambert-Emile.- Br.11.02.1897.- 
    -z.v. Aloïs-Alfons Schoofs en Maria-Angelina Strauven,     
     -ongehuwd, woonde later met zijn broer Ferdinand op de    
       Singel in het hoekhuis van hun grootvader Petrus-
Dionisi-       us Strauven, +1893 en Anna-Maria-Efrasia 
Coelmont. 
    -raadslid: 1933-mei 1945, schepen tot eind 1946. 
    -fruithandelaar en herbergier op de Singel 5. 
20.-Gennez Joseph.- Zep.30.10.1874-+ST.21.05.1940 (66j). 
    -z.v. Jean-Baptist Gennez en Aldegonde Hoebrechts. 
    -huwde te Brustem op 09 mei 1900 met Maria-Catharina-      
      Lambertina Mignolet, Br.15.02.1874-+04.02.1918, 
(kraambed) 
     (d.v. Lambert Mignolet en Anna-Catharina Francis).  
    -uit dit huwelijk werden geboren:  
     -Robert-Jozef, Br.07.05.1901 (x 30.07.1941 Maria-Victoria 
       Vanderleyden).        
     -Maria-Catharina-Victoire, Br.02.09.1903 (x 1926 Herman   
       Verdin, onderwijzer).  
     -Maria-Theresia, Br.29.05.1905-+06.03.1954 (x Alfons Dae- 
       nen, Br.14.08.1903).      
     -Gerard-Bernardin, Br.09.08.1907 (x 20.07.1938 Maria-Anto- 
      nia Sweldens, Br.27.07.1911). 
     -Raymond-Amand, Br.06.08.1909-+05.10.1983 (x 1938 Paula   



       Schellis). 
     -Urbain-Jozef-Baptist, Br.01.12.1911 (x 03.08.1937 Livine 
       Reuter).         
     -Jozef-Martin, Br.19.05.1915-+21.05.1915 (3d). 
     -Emiel-Jan, Br.19.05.1915-+25.09.1915 (4m). 
     -Maria-Paula, Br.04.02.1918-+04.02.1918 (1d). 
    -hij hertrouwde met Bertha Gielen, 1885-+06.02.1957. 
    -uit dit tweede huwelijk werd Maurice Gennez geboren,      
      31.03.1921 (x 1947 Maria-Julia Vanroye). 
    -raadslid: 1933-21.05.1940+ (oorlogsslachtoffer). 
21.-Koninckx Emile-Joseph.- Br.01.03.1902-+02.04.1976 (74j). 
    -z.v.Joannes-Ludovic-Amandus Koninckx en Guillaumine Mig-  
      nolet. 
    -huwde op 24.08.1935 met Mariette Pirard, Br.06.06.1912-
+ST. 
     04.10.1998,(d.v. Gustaaf-Emile Pirard en Maria-Catharina  
      Moyens.) 
    -gemeenteraadslid: 1933-1946. 
    -landbouwer op de Tongersesteenweg in ‘De Zwik’. 
   -vader van: 
    -Lutgarde, (x Willy Vandormael). 
    -Paul, (x Ghislaine Pallen). 
    -Jozef, Br.16.09.1938,(x Lutgarde Schoofs, Br.08.05.1939) 
     -Wim, (x Mariette Vandenborne). 
    -Amand, (x Viviane Neven). 
    -Luc, (x Brigitte Butto).  
22.-Otten Victor.- Br.30.06.1906-+Leopoldsburg 04.10.1969 
(63j). 
    -z.v. Augustin-Theophile Otten en Maria-Philomena-Eulalia  
      Dupont.                
    -klz.v. Guillaume Otten en Maria-Elisabeth Knaepen. 
    -huwde te Kl.Gelmen met Yvonne Motmans, Kl.Gelmen 30.12.   
      1908-+26.01.1941. 
    -vader in dit huwelijk van Gilbert Otten, Hasselt 12.04.   
      1939-+Br.25.02.1944 te 10 u bij een bombardement. 
    -hij hertrouwde te Br. met Yvonne Daenen, Br.17.06.1908-   
      +Leuven 10.12.1981, d.v. Herman Daenen, Br.1875-+1944 en 
       Joséphine Falise, Aalst 1882-+Br.1951. 
    -in dit huwelijk werd geboren: Betty. 
    -bankbediende en raadslid: 1933-1938 op de Luikersteenweg. 
23.-In de gemeenteraad wou de 69-jarige Martin-Alphonse Daenen 
     landbouwer-winkelier op de Luikersteenweg, die sedert 1896 
    verkozen was op een lijst zonder kleur en lid was van de  
    ‘Ligue de l'Enseignement’, niet bestempeld worden als 
katho- 
     liek gemeenteraadslid. 
24.-Moria Jozef-François-Arthur-Alfons.- Br.9.02.1875-+28.06. 
    1945 70j). 
    -z.v. François-Joannis-Eduard Moria en Elisabeth Botti. 
    -klz.v. Gerard Moria en Maria Stas. 
    -achterklz.v. Gilis Moria en Maria-Joanna Briers. 
    -huwde met Maria-Elisabeth Pirard, Br.27.10.1882-+27.01.   
      1965, d.v. Marten Pirard en Joanna-Maria Pirard uit de   
       Kasteelstraat.  



VIII.B.O4.02. 
 
      1e periode van Remi SWELDENS 
              1937 - 1939 
 
 
 
Na het overlijden van burgemeester Joseph Poelmans in augustus 
1936 werd Remi Sweldens de nieuwe burgervader. Op de raadszit-
ting van 15 jan. 1937 werd Alphonse Daenen met vijf stemmen de 
nieuwe schepen. 
 
De herschikte gemeenteraad zag er als volgt uit: 
1921 - 1939  Sweldens Remi          burgemeester 1936-1938 
1925 - 1945  Marguillier Jean       1e schepen   1927-1945 
1896 - 1938  Daenen Alphonse        2e schepen   1937-1938 
 
1927 - 1946  Verdin Jules, landbouwer. 
1933 - 1946  Koninckx Emile-Joseph, landbouwer. 
1933 - 1940  Gennez Joseph, landbouwer. 
1933 - 1946  Schoofs Lambert-Emile, fruithandelaar. 
1933 - 1938  Otten Victor, bankbediende. 
1936 - 1938  Moria Alphonse, landbouwer.   
 
De toezichter van de hoogspanning Van Frachem stelde een re- 
glement op over het gebruik van de elektriciteit. Dit gedrukte 
formulier werd aan elke abonnee uitgedeeld.  
 
De weggevoerden 1914-18 kochten een nieuw vaandel en kregen 
hiervoor een gemeentelijke toelage van 1.000 F. 
 
Op 08 juli 1937 deed de C.O.O. een aanvraag voor het oprichten 
van een ‘Godshuis’ dat volgens de plannen en het bestek van 
architect Theewissen geraamd werd op 396.311,89 F. De raad 
keurde het ontwerp goed maar verleende geen financiële steun. 
 
In november 1937 werden weer dezelfde toelagen aan de vereni-
gingen beloofd voor 1938. Er werd eveneens 400 F besteed aan de 
prijsuitdeling van de twee scholen. De bond van de kroostrijke 
gezinnen ontving 1.000 F.  
 
De burgemeester had de oude gemeentezegels laten opzoeken. Er 
werden 11 verschillende afdruksels gevonden die dateerden van 
1338 tot 1780. Ze waren steeds verdeeld in een Loonse (Luikse) 
en een Gulikse helft. De wapenschilden van de verschillende 
prins-bisschoppen en graven of hertogen van Gulik waren erop 
afgebeeld. Het jongste zegel dateerde uit 1780 en vertoonde de 
afbeelding van een rechtstaande St-Laurentius met de hand rus- 
tend op een rooster. Voor hem stond een afbeelding van het 
wapenschild uit 1338. Het randschrift luidde: 'Sigullum Justi-
tie de Brusthem'.  
 
De naam ‘Brusthem’, werd veranderd in ‘Brustem’. Het schepen-
zegel uit 1338 met een Loonse en een Gulikse helft werd aange-
nomen als gemeentezegel.  
 
De namen van de Brustemse oorlogsslachtoffers werden in de 



crypte van het Ijzermonument te Diksmuide gebeiteld. 
Na de verkiezingen van oktober 1938 kwamen er drie nieuwe ge-
zichten in de raad: de 39-jarige baron Gerard de Pitteurs (01), 
de 58-jarige Joseph-Ludovic Moermans (02) en de 30-jarige Flo-
rent Lemaire (03).  
 
 
 
VIII.B.04.02.  1e Periode van Remi Sweldens     Bronnen. 
 
01.-de Pitteurs-Hiegaerts Gerard-Guillaume-Leon-Laurent-Marie- 
     Ghislain.-Ord.11.12.1899-+ST.18.06.1980 (81j). 
    -z.v. Leon-Charles-Georges-Louis de Pitteurs-Hiegaerts,  
     1833-+1902, en Marie-Isabelle-Thérèse-Ghislaine de Cartier 
     d'Yve, die te Ordingen woonden. 
    -huwde op 29.09.1945 te St-Pieters-Woluwe met Marie-Antoi- 
      nette-Marguerite de Wolf de Moorsel, barones, Brussel 14. 
      04.1920. 
    -vader van:  
     -François-Xavier-Marie-A.-E., Etterbeek 02.07.1946-+  .   
      -Gabrielle-Helene-Marie-Ghislaine, ST.19.09.1947.  
     -Marie-Angélique-Ghislaine, ST.17.07.1950.  
     -Louis-Marie, ST.25.12.1954, (x Marie-Claire Piquet,ST.  
       14.11.1953). 
    -raadslid gekozen op 16.10.1938, burgemeester 1939-1940 en 
      17.01.1944 tot 20.05.1947, raadslid tot eind 1952. 
02.-Moermans Joseph-Ludovic.- Kerkom 19.12.1880-+Br.24.04.1941. 
    -huwde met Maria-Anna Vanstapel, Br.09.03.1873-+01.03.1924 
      d.v. Lambert Vanstapel, Br.1841-+1911 en Maria-Elisabeth 
       Pirard, ST.1839, landbouwer in de Berghofstraat.         
    -vader van:  
     -Marie-Jozefien-Antonia, Br.21.06.1909 (x Joseph Cordie) 
     -Jozef-Lambert, Br.03.02.1911.  
     -Guillaume, Br.05.03.1913-+29.07.1990 (x Lucie Coelmont). 
     -hertrouwde met Anna-Maria Wilmots, ST.24.08.1902-+Br.15  
       .07.1961, en nu werden geboren: 
     -Adéle-Marie-Germaine, Br.15.05.1929 (x Gustave Groven).  
      -Henriette-Josephine, Br.01.02.1936 (x André De Geyter).  
    -raadslid:1939-24.04.1941+; landbouwer in de Berghofstr. 
03.-Lemaire Emile-Florent.- Br.12.04.1909-+01.09.1985 (76j). 
    -z.v. Elisabeth-Eleonore Lemaire, Br.30.09.1885.     
    -huwde te Berlingen op 12.05.1938 met Maria-Joanna Bleus  
     Br.22.09.1913-+01.04.1981. 
    -vader van: 
     -Audette-Berthilia-Maria-Eleonora, Br.19.02.1939 (x 
Pierre-       Joseph-Marie Daenen, ST.27.02.1941).     
     -Gida-Josephina-Elisabeth-Maria, Br.14.09.1945 (x 19.06. 
      1965 André-François De Bruyne, Overmere 05.10.1943). 
     -Judith-Nicole, Br.06.06.1947, (x Mousseau). 
     -raadslid:1939-14.10.1941, daarna schepen tot 21.05.1945. 
      -landbouwer in de Hameistr.36 (later St-Christinastraat). 
     



VIII.B.04.03. 
  
  1e Periode van Gerard de PITTEURS-HIEGAERTS 
              1939 - 1941 
            
          
 
Na de verkiezingen van oktober 1938, kreeg de lijst van baron 
Gerard de Pitteurs de meerderheid met 5 leden tegen 4 voor Remi 
Sweldens. De lijstaanvoerder werd voorgedragen als 
burgemeester. 
 
Baron de Pitteurs kantte zich hevig tegen de voorgenomen bouw 
van het rustoord, dat veel geld zou kosten en waarvan het 
onderhoud meer dan 100.000 F per jaar zou bedragen. De raad 
weigerde te beslissen over de aanduiding van de aannemers van 
de verwarming, de waterleiding en het sanitair.    
 
Eindelijk werd baron Gerard de Pitteurs op 16 okt. 1939 als 
burgemeester aangesteld. De raad zag er als volgt uit: 
1939 - 1952  de Pitteurs-Hiegaerts Gerard.  burgem. 1939-1941. 
1925 - 1945  Marguillier Jean.              1e sch. 1927-1945. 
1926 - 1945  Verdin Jules.                  2e sch. 1939-1945. 
 
1921 - 1946  Sweldens Remi, landbouwer. 
1933 - 1945  Koninckx Emile-Joseph, landbouwer. 
1933 - 1940  Gennez Joseph, landbouwer. +21.05.1940. 
1933 - 1946  Schoofs Lambert-Emile, fruithandelaar. 
1939 - 1946  Moermans Joseph-Ludovic, landbouwer. 
1939 - 1945  Lemaire Emile-Florent, landbouwer. 
 
De volgende toelagen werden gestemd: ziekenkas 2.500 F; ge- 
boortevergoeding 2.000 F; soldatenkring 100 F; werkmansbond 300 
F; oorlogsteringlijders 50 F; kinderwelzijn 300 F; christelijke 
arbeidersvrouwengilde 300 F; prijsuitdeling scholen 400 F; 
schooluitstappen 1.000 F; boerinnenjeugdbond 200 F; land- 
bouwavondschool 300 F; schutterij Kortenbos 150 F; oud-
strijders 300 F; weggevoerden 300 F; kermisfeesten 1.000 F; 
voetbalclub 500 F; muziekmaatschappij 1.600 F; ijzermonument 
100 F. 
  
De nipte meerderheid veroorzaakte soms interne moeilijkheden. 
Onderwijzer Herman Verdin werd aangesteld als bibliothecaris 
i.v.v. Victor Schoofs, die met ziekteverlof was. 
 
Donderdag 25 april 1940 was het de laatste maal in de vooroor-
logse periode dat burgemeester Gerard de Pitteurs-Hiegaerts de 
gemeenteraad voorzat.  
 
Nadat de Duitsers het Belgisch grondgebied schonden op 10 
mei'40  
werd Brustem op zondag 12 mei 1940 bezet nadat op 10 en 11 mei 
bombardementen plaatshadden. Een maand later op zaterdag 15 
juni 1940 werd een raadsvergadering gehouden met Marguillier, 
Verdin, Sweldens, Koninckx, Schoofs, Moermans en Lemaire. 
Joseph Gennez was op dinsdag 21 mei 1940 ten gevolge van een 
verwonding door een schrapnel overleden. Hij werd op 22 juni 



vervangen door Herman Knapen (01) van de Terstokstraat 31. 
 
Zaterdag 13 juli 1940 werden 27 personen aangesteld om in een 
noodsituatie de overheid bij te staan. Er was een devaluatie 
van de Belgische frank gebeurd. De Reichmark was vanaf juli 
1940 12,50 F waard in plaats van 10 F.  
 
Op 13 nov. 1940 werden de burgemeesters en schepenen, die 
tussen 10 en 28 mei 1940 afwezig waren en op 01 okt. 1940 niet 
waren teruggekeerd, uit hun ambt ontheven. Zo gebeurde ook met 
baron Gerard de Pitteurs-Hiegaerts. 
 
Donderdag 26 dec. 1940 was er een enorm krediet van 80.000 F 
nodig om de noodlijdenden te kunnen helpen. Hiervoor werden 
canadabomen verkocht. De gemeentelijke toelagen beperkten zich 
tot: de ziekenkas, de geboortevergoeding en het kinderwelzijn. 
De gouden bruiloften van Lambert Meers-Victorien Driesmans (02) 
uit de Herderstraat en Jean Marguillier-Stefanie Schoofs werden 
begiftigd met voor ieder paar twee zetels. 
 
Vanaf april 1941 werden geen gemeenteraden meer gehouden. Op 28 
mei 1941 moesten schepenen boven 60 jaar ontslagen worden. 
Hubert Schoofs werd burgemeester en dus viel Remi Sweldens 
automatisch af als schepen.  
 
Tijdens W.O. II werd de werklozenvergoeding afgeschaft en ver- 
vangen door een stelsel van steun. Het dagelijks steungeld be- 
droeg voor een gezinshoofd 7 F, voor de echtgenote 3,25 F, voor 
de kinderen ten laste van minder dan 15 jaar 2 F, voor iedere 
bijkomende persoon ten laste 3,25 F. Wie werkloos was kreeg 
werk aangeboden in Duitsland. Daar werd men beter gevoed en 
betaald dan in eigen land. 
 
 
VIII.B.04.03.  1e Periode van Gerard de Pitteurs     Bronnen. 
01.-Knapen Herman.- Zep.10.11.1885. 
    -z.v. Pieter-Joannes Knapen en Marie-Louise Priemen.   
    -huwde te Zepperen in 1912 met Maria-Magdalena Leemans.    
     -vader van:  
     -Irma-Maria-Virginia, Zep.21.12.1914, (x 16.11.1934 Camil- 
      lus-Hubertus Wintmolders, Kozen 27.11.1900). 
     -Maria-Louisa, Zep.21.12.1914.      
     -Virginia-Louisa-Jeanne, Br.01.07.1918 (x Joannes-Henri- 
      Remi Gaens, Alken 30.11.1917). 
     -Rene, gemeentebediende te Brustem.     
    -raadslid: 22.06.1940-1946, schepen mei 1945-17.01.1946. 
    -woonde Terstokstr.31.  
02.-Meers Lambert.-Br.10.09.1868 en Victorien Driesmans, 
Br.06.     09.1866, huwden te Zepperen op 29.11.1890. 
    -ouders van: 
     -Theresia-Alice; Florentien; Anna-Virginie,(x Jean-
Prospère       Herbots); Louisa-Christien; Amelia, (x Joseph-
Rene Gie-         len); Lieven-Jozef, (x Constance-Adrienne 
Jacques); Euge-       nia; Jozefien-Florentien. 
    -landbouwer in de Herderstraat. 
 



VIII.B.04.04.  
 
     Periode van Hubert SCHOOFS 
          1941 - 1944 
 
 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid stelde 
op 28 mei 1941 Hubert Schoofs (01) aan als burgemeester. Op 26 
juli 1941 gaf hij kennis van zijn benoeming en zijn eed- 
aflegging. De gemeenteraadsleden waren geschorst en alleen 
schepenen Jean Marguillier en Jules Verdin bleven over. 
Secretaris Eduard Mombers hield de administratie bij. 
 
De nieuwe burgemeester deelde zijn richtlijnen mee: 
-een telefoon zou in zijn huis op de Dorpsplaats komen. 
-Jean Marguillier, 74 jaar, zou wegvallen als schepen wegens   
  zijn leeftijd. Jules Verdin, slechts 40 jaar, kon blijven. 
-naoogsten zou voortaan verboden zijn zolang de vruchten op het 
 veld aanwezig waren. 
-verkeer bij nacht werd verboden tussen 23.30u en 05.00u. 
-verkeer bij dag werd voor onbevoegden verboden op de 
veldwegen.  
-de Boerenwacht, die zo vlug mogelijk opgericht zou worden, zal 
 belast worden met het toezicht op de veldgewassen en de       
  oogsten. Aan elke wachter zal 25 F per dag betaald worden. 
-deze besluiten zullen afgekondigd en bekend gemaakt worden op 
  zondag 27 juli 1941. 
 
Een maand later, op zaterdag 30 aug. 1941 vergaderden burge- 
meester en schepenen. 
 
De barakken, waarin Duitse militairen gehuisvest waren, moesten 
bewaakt worden. De gemeentewerklieden Victor Grommen (02) en 
Henri Radoes (03) hadden hun handen reeds vol met het herstel 
en onderhoud van de buurtwegen. Daarom werden twee nieuwe 
werklieden aangeworven om de bewuste barakken 's nachts en de 
velden overdag te bewaken. De wedde van de tijdelijke bedienden 
werd vastgesteld: Alfons Vandewalle (04) 800 F +20%, Karel 
Knaepen (05) 600 F +20%   
 
Op 14 okt.'41 werd schepen Jean Marguillier vervangen door Flo- 
rent Lemaire. In volle bezettingstijd moest hij nochtans 
volgende eed afleggen: ‘Ik zweer getrouwheid aan den Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgisch volk’. Een geheime kiezing besliste wie eerste en 
tweede schepen zou worden: Lemaire 2 stemmen, Verdin 1 stem.  
 
Een reglement van inwendige orde werd opgesteld: 
-burgemeester Hubert Schoofs: algemeen beheer der gemeente, 
lei-  ding der rantsoenering- en ravitailleringsdiensten, 
openbaar    onderwijs, opeisingen, schattingen, politie, 
burgerlijke stand  en bevolking, politie op het kerkhof, 
elektrische uitbating en  rechtstreekse controle op de 
gemeentearbeiders en de            briefwisseling. Hij behield 
tevens het voorzitterschap van de   C.O.O.   
-eerste schepen Florent Lemaire: de burgemeester bijstaan in   



  zake van voedselvoorziening, schattingen, controle op de     
   aangiften en leveringen van alle aard, nazicht der tellingen 
   van paarden, auto's, enz.. 
-tweede schepen Jules Verdin: onderhoud en verbetering der 
wegen  en waterlopen, toezicht op werkvolk en aanplantingen. 
 
Aan de gouverneur werd gevraagd om gemeentesecretaris Eduard 
Mombers te ontslaan. Op zaterdag 01 nov. 1941 was er reeds een 
dd.secretaris aanwezig en de donderdag nadien hield het 
schepen- college een geheime stemming over de afzetting: 2 
voor, 1 tegen. Op 13 dec. 1941 werd Prosper Herbots (06) 
dd.secretaris. 
  
De betrekking van secretaris werd op 23 jan. 1942 vacant 
verklaard en de kandidaturen werden verwacht voor 17 febr. 
1942. Karel Knaepen werd de nieuwe gemeentesecretaris. 
 
Op 25 mei 1942 beslistte het schepencollege dat de kermis om 22 
u zou sluiten. Aanhoudingen door de Feldgendarmerie van vrouwen 
die zich aan ontucht prijsgaven werden gesignaleerd. Het 
schepencollege beslistte op 18 dec. 1942 een taks op diensters 
in de bars te heffen. 
 
Het notulenboek eindigde na deze zitting van het schepencolle-
ge. Waarschijnlijk begon secretaris Karel Knaepen met een nieuw 
re- gister en is dit tijdens de bevrijding verloren geraakt. Er 
is dus een onderbreking tot 09 sept. 1944.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII.B.04.04. Periode van Hubert Schoofs    Bronnen. 
 
 
01.-Schoofs Hubert.-Br.12.09.1900-+31.05.1976 (76j). 
    -z.v. Jozef-Amand Schoofs,Br.22.05.1866 en M.-Félicita    
    Berebrouckx, Br.06.07.1866 (x 18.01.1899), d.v. Jean-     
   Hubert Berebrouckx en Catharina-Elisabeth Schoofs, +Br.    
   02.01.1898. 
    -klz.v. Joannes Schoofs, +30.07.1867 en Gertrude Leunen.  
    -huwde op 24.04.1928 Victoire Coelmont, Br.04.10.1901-    
     +26.03.1986, d.v. Jean-Baptiste-Edouard Coelmont en      
     Marie-Eugenie Poelmans. 
    -vader van : 
     -Robert-Joseph-Hubert, Br.12.08.1930, (x Lea-Melanie     
    Tits, ST.01.06.1933). 
     -Maria-Laura, Br.10.08.1932, (x 30.06.1954 Jozef Lacroix 
      Br.23.03.1930-+ST.06.05.2003). 
     -Jozef-Eduard-Hubert, Br.14.07.1933, (x Mia Boonen). 
     -Hubert-Theodoor-Eduard, Br.22.03.1935-+25.04.1939 (4j). 
     -Marie-Felicie-Godelieve, Br.17.12.1936, (x Antoon-Ba-   
      siel Van Houtte, 18.08.1937). 
    -landbouwer op de Dorpsplaats 33bis. 
    -burgemeester: 28.05.1941-08.09.1944. 
02.-Grommen Jan-Hendrik-Victor.- Br.27.04.1907. 
    -z.v. Jozef-Alfons Grommen en  Maria-Justien Leemans. 
03.-Radoes Henri.-  Ord.30.05.1906. 
    -z.v. Jan-Antoon Radoes en Maria-Virginie Schoofs. 
    -huwde te ST. met Hubertine-Eugenie Renard,ST.31.12.1905. 
04.-Vandewalle Alfons, Gent 25.04.1921 (x ST.02.08.1949       
    M.-Elise-Alberta Feront). 
05.-Knaepen Karel-Emiel.- Br.17.12.1908.+ST.09.09.1983. 
    -z.v. Jan-Arthur Knaepen en Anna-Maria-Leonia Chapel.      
    -huwde te ST. op 21.01.1933 met Maria-Augusta Lammens,    
     ST.05.01.1910-+06.11.1998, (d.v. Isidore Lammens en      
     Marie-Thérèse-Romanie Swinnen). 
    -vader van: 
     -Mariette-Isidora, ST.11.11.1933 (x Jean Meys, Velm 08. 
      12.1927-+Hasselt 20.03.1998). 
     -Arthur, ST.25.07.1935 (x 30.05.1959 Maria Vanbrabant, 
      Kozen, 28.05.1934). 
     -Maggy-Albertine, ST.14.09.1939 (x Guido Wulms, Has.    
      21.07.1938-+ST.19.01.1999). 
    -gemeentebediende en daarna secretaris van 1942 tot 1944. 
06.-Herbots Prosper.- ST.16.12.1897. 
     -huwde op 30.12.1964 met Anna-Maria-Virginie Meers, Br. 
      05.10.1898, d.v. Lambert Meers en Victorien Driesmans. 
 
 
 
 
 
 
 



VIII.B.O4.05. 
 
       Periode van Jean MARGUILLIER 
          nov. 1944 - mei 1945 
 
 
 
De dag na de bevrijding van Brustem, zaterdag 09 sept. 1944, 
werd de gemeenteraad samengeroepen door voormalig schepen Jean 
Marguillier bij afwezigheid in de gemeente van burgemeester 
Gerard de Pitteurs-Hiegaerts. 
 
Waren op deze vergadering aanwezig: schepenen Jean Marguillier 
en Jules Verdin, raadsleden Remi Sweldens, Emile Schoofs, Jo- 
seph Koninckx, Herman Knapen en secretaris Eduard Mombers. Wa- 
ren afwezig: Louis Moermans, overleden op 24 april 1941, Ge- 
rard de Pitteurs-Hiegaerts, burgemeester, en Florent Lemaire, 
oorlogsschepen. 
 
In het notulenboek werd plechtig geschreven: ‘Eerste dag der 
bevrijding na den gruwelijken wereldoorlog’. De gemeenteraads-
leden namen hun functies weer op na hun verwijdering door de 
bezetter in 1941. 
 
Op zondag 05 nov. 1944, had pas de volgende raadszitting 
plaats. Het besluit van de prins-regent schorste burgemeester 
Gerard de Pitteurs-Hiegaerts en benoemde schepen Jean Marguil-
lier tot burgemeester. Bij geheime stemming werd door zeven 
leden gekozen voor een nieuwe schepen: Remi Sweldens 4 st., 
Florent Lemaire 2 st. en 1 blanco. 
 
Tijdens de oorlog was de uitbating van de elektriciteit stil- 
gevallen en overgenomen door de maatschappij Pliem. Op 18 dec.  
1942 had het oorlogsbestuur een belasting op de diensters in 
bars ingevoerd voor een periode van vier jaar. Deze beslissing 
werd goedgekeurd en zou van kracht blijven tot 31 dec. 1945. 
Dringend moest werk gemaakt worden van de herstelling van 
gemeentegebouwen en buurtwegen.  
 
Zondag 08 jan. 1945 legde Emiel Bijloos (01) zijn eed af. De 
overheid had de aanstelling van Remi Sweldens tot schepen 
afgekeurd, omdat Gerard de Pitteurs-Hiegaerts slechts voorlopig 
geschorst was. 
 
De gemeenteraad zag er op 5 nov. 1944 zo uit: 
1925 - 1945  Marguillier Jean         burgemeester 1944-1945 
1927 - 1945  Verdin Jules             schepen      1939-1945 
 
1921 - 1945  Sweldens Remi, landbouwer. 
1933 - 1946  Schoofs Lambert-Emile, fruithandelaar. 
1933 - 1945  Koninckx Emile-Joseph, landbouwer (tot 22.05.45) 
1940 - 1946  Knapen Herman, landbouwer. 
1939 - 1945  Lemaire Florent, landbouwer (tot 05.02.45) 
1945 - 1945  Bijloos Emile, landbouwer (tot 21.05.45) 
 
Kapelaan Karel-Jos Vandenbroek (02) werd aangesteld als biblio-
thecaris vanaf 17 nov. 1944. De boekerij was geplunderd na de 



bevrijding.  
 
De raadsleden Gerard de Pitteurs-Hiegaerts en Florent Lemaire 
werden sedert 05 febr. 1945 voorlopig geschorst en dit voor de 
duur van het onderzoek naar hun houding tijdens de oorlog.  
 
Door het heen en weer rijden van de zware Amerikaanse vracht-
wagens verslechterde de staat der wegen. De elektrische lei-
dingen werden opnieuw in orde gebracht met de hulp van inge-
nieur André Daenen. 
 
Zestien houten paviljoenen verschaften onderdak aan geteisterde 
gezinnen, die hun woning hadden moeten verlaten. De scholen en 
het rustoord bleven bezet door de Amerikaanse bevrijders tot 
aan de paasvakantie 1945. 
 
In mei 1945 werd burgemeester Jean Marguillier veroordeeld we- 
gens zijn activiteiten tijdens de oorlogsjaren. Hij had name-
lijk met kar en paard vervoer gedaan op het vliegveld. Zijn 
politiek mandaat eindigde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.B.04.05. Periode van Jean Marguillier      Bronnen. 
 
01.-Bijloos Emiel-Arthur.- Br.25.06.1897. 
    -z. uit het eerste huwelijk van Arnold-Marten Bijloos, Ge-  
     linden 08.10.1858, en Maria-Barbara-Paulina Ruysevelts,   
      Br.01.07.1859, die op de Romeinseweg woonden. 
02.-Vandenbroek Karel-Joseph.- Diepenbeek 24.05.1915. 
    -z.v. Joannes-Renier Vandenbroek en Juliana-Theresia 
Mertens  
    -kapelaan te Brustem van 1944 tot april 1950. 
    -nadien werd hij pastoor in Beverst, Walsbets, Stal-       
      Koersel en Gors-Opleeuw. 



VIII.B.04.06. 
 
   2e Periode van Remi SWELDENS            
       mei 1945 - dec.1945  
 
 
Maandag 21 mei 1945 riep het oudste raadslid Remi Sweldens de 
raad samen. Jean Marguillier was beroofd van zijn burgerrech-
ten. De enige schepen Jules Verdin was ondertussen in hechtenis 
genomen en raadslid Emiel Bijloos werd geschorst.  
 
De gemeenteraad op 21 mei 1945: 
1921 - 1945   Sweldens Remi, landbouwer.    burgemeester 1945. 
1933 - 1946   Schoofs Lambert-Emile, fruithand.  1e schepen. 
1940 - 1946   Knapen Herman, landbouwer.         2e schepen. 
 
1933 - 1945   Koninckx Joseph, landbouwer. lid tot 22.05.1945. 
 
Vrijdag 24 juni 1945 gaf raadslid Joseph Koninckx zijn ontslag 
met terugwerkende kracht vanaf dinsdag 22 mei 1945. Een maand 
later, op 22 juli 1945, legde zijn opvolger van lijst nr.3, 
Livinus Vanderleyden (01), de eed af. 
 
Jean Marguillier werd afgezet met ingang van 09 juli 1945 en 
Jules Verdin vanaf 30 juli 1945. Baron Gerard de Pitteurs-
Hiegaerts mocht in de raad blijven en zelfs het ambt van 
burgemeester hernemen, maar deed dit voorlopig nog niet. 
 
Secretaris Eduard Mombers, veldwachter Bona Grommen, ontvanger 
Joseph Jeandarme, bediende Rene Knapen (02) en elektricien 
Herman Neven kregen een weddeverhoging. De werklieden kregen 
20% opslag en ontvingen nu 76,80 F per dag van acht uren. De 
schoonmaakster verdiende 20 F per dag. De openbare verlichting 
zou voortaan branden tot 21 uur. 
 
Secretaris Mombers eiste en verkreeg een bevestiging van zijn 
heraanstelling. Maar onmiddellijk nadien vroeg hij om op pen- 
sioen gesteld te worden. 
 
Op het gemeentehuis werd de dienst ravitaillering verzorgd door 
Charlotte Goffin (d.v. Robert-Joseph Goffin) en de dienst land- 
bouw door Jeanne Knapen (d.v. Herman Knapen) 
 
VIII.B.04.06.  2e Periode van Remi Sweldens    Bronnen. 
 
01.-Vanderleyden Hubert-Livinus.- Br.08.06.1887-+17.12.1962. 
    -z.v. Louis Vanderleyden Stokroye 1851  en Maria Meers. 
    -huwde met Leontine-Gertrude Coelmont, Br.19.08.1888,      
      (d.v. Joseph Coelmont en Philomene Pirlot). 
    -raadslid: 22.07.1945-eind 1946 en van 1953-1958. 
    -in 1915 landbouwer op Luikersteenweg en Herderstraat. 
02.-Knapen Rene.- 
    -z.v. Herman Knapen, Zep.10.11.1885, en Maria-Magdalena    
      Leemans, Zep.21.07.1886, die Terstokstraat 31 woonden. 
    -bediende op het gemeentehuis in 1945 tot 06 mei 1946. 
 



VIII.B.04.07. 
 
 2e Periode van Gerard de PITTEURS-Hiegaerts 
        jan 1946 - juni 1947 
 
 
 
Op donderdag 17 jan. 1946 verscheen burgemeester Gerard de 
Pitteurs na een afwezigheid van 5 jaar en 7 maand terug op de 
zitting. Ook schepenen Remi Sweldens en Emile Schoofs en de 
raadsleden Herman Knapen en Livinus Vanderleyden waren aanwe-
zig. Secretaris Mombers was afwezig en schepen Emile Schoofs 
nam tijdelijk deze taak waar. 
 
Gemeenteraad op 17 jan. 1946: 
1939 - 1952   de Pitteurs-Hiegaerts Gerard.   burg. 1946-1947 
1933 - 1946   Sweldens Remi.                  1e schepen. 
1933 - 1946   Schoofs Lambert-Emile.          2e schepen. 
 
1940 - 1946   Knapen Herman.                  raadslid. 
1945 - 1958   Vanderleyden Livinus.           raadslid. 
 
Kerk, kapel en schoollokalen waren als gevolg van de oorlog 
dringend aan herstelling toe. Voor elk geteisterd gezinshoofd 
zou er een canadaboom ter beschikking zijn tegen een vermin-
derde prijs. Dit hout zou kunnen aangewend worden om de be-
schadigde daken te herstellen. 
 
Donderdag 31 jan. 1946 waren alle leden aanwezig, ook secreta- 
ris Mombers, die zijn pensioen opnieuw aanvroeg. Donderdag 21 
maart 1946 werd Albert Verdin dd.secretaris (01). 
 
Zondag 21 juli 1946, nationale feestdag, werd voltallig verga-
derd. Bediende Charlotte Goffin van de ravitaillering gaf haar 
ontslag. Jeanne Knapen, deed nu voor 1.500 F de ravitaille-
rings- en de landbouwdienst.  
 
Zondag 24 nov. 1946 trokken de Brustemnaren naar de stembus om 
een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Er boden zich drie lijsten 
aan: baron de Pitteurs met Emile Daenen, Roger Poulus met Abdon 
Schoofs en Remi Sweldens met Jozef Dupont. Werden verkozen: 
Gerard de Pitteurs-Hiegaerts, grondbezitter; Remi Sweldens, 
landbouwer; Roger Poulus (01), fruitteler-verzekeringsagent, 
137 st.; Domien Marguillier, (02) fruithandelaar, 85 st.; 
François Van Mechelen (03), dorser (Terstok), 72 st.; Emile 
Daenen (04), landbouwer, 69 st.; Abdon Schoofs (05), bediende, 
63 st.; Gerard Juvijns (06), landbouwer, 52 st. en Abdon 
Lacroix (07), handelsreiziger, 45 st. Op twee personen na, 
baron Gerard de Pitteurs-Hiegaerts en Remi Sweldens, waren dit 
allemaal nieuwe gezichten. De 71-jarige Remi Sweldens overleed 
op woensdag 01 jan. 1947 en werd vervangen door Joseph Dupont 
(08), bierhandelaar, 44 st., de eerste opvolger van lijst nr.3. 
 
In februari werd de betrekking van secretaris vacant verklaard. 
De leden van de C.O.O. werden verkozen op 14 april 1947.   
 
 



VIII.B.04.O7.  2e Periode van G. de Pitteurs    Bronnen. 
 
 
01.-Verdin Albert-Alfons.- Br.03.02.1923-+ST.12.12.1980 (57j). 
    -z.v. Pieter-Emiel Verdin en Gabrielle Marguillier. 
    -huwde op 06.08.1947 met Christine Vanandroye, Zep.1924. 
    -raadslid 1971 tot 1980. 
02.-Poulus Marie-Louis-Roger.- Br.12.04.1911-+06.04.1971 (60j). 
    -z.v. Nicolaus-Marie-Louis Poulus ST., en Maria-Isabelle   
      Vrancken, Br.1877, d.v. August Vrancken, 1849-+1931,    
       gemeenteraadslid, en Veronica Plugers, 1847-+1920. 
    -huwde te Zepperen op 12.08.1939 met Elisa-Theresia-Flore 
     Gilissen, Zep.29.04.1909-+ST.03.06.1974. 
    -vader van: 
     -Marie-Elise-Edgard-Hilda, ST.22.02.1942-+10.02.2004.  
     -Roger-Marie-Georges-Ghislain, ST.07.02.1951, (x Maddy- 
      Johanna Van Lierde, 18.09.1951). 
    -fruitkweker-verzekeringsagent aan de Spikboom. 
    -raadslid: 01.01.1947, burgem.: 20.05.1947-06.04.1971+. 
03.-Marguillier Domien-Joseph.-Br.11.10.1895-+ST.28.04.1984. 
   -z.v. Jean Marguillier en Anna-Maria-Stephanie Schoofs. 
   -ongehuwde fruithandelaar. 
   -raadslid:1947-1952, schepen:1959-1964, raadslid:1965-1970 
04.-Van Mechelen François-Gerard-Jos.-Br.28.08.1900-+19.03.1984 
    -huwde te Ulbeek op 02.07.1926 met Bertha Martens, Ulb.12  
      .07.1905-+Br.05.06.1970. 
    -raadslid: 1947-1958; landbouwer-dorser op Terstok. 
    -voorzitter C.O.O. in 1969. 
05.-Daenen Emile.- Br.07.12.1898-+ST. 
    -z.v. Martin-Alphonse Daenen en Marie-Eugenie Loix. 
    -huwde te Aalst op 26.06.1926 met Maria-Rosa-Gerardina     
      Ruppol, Aalst 01.04.1899-+ST.09.03.1941, (d.v. Martin 
Rup-      pol en Maria-Apolina Thewijs). 
    -vader van: 
     -Alphonse-Jules, Br.13.09.1928, (x 1953 Romaine-Irma-
Elisa-       beth Strauven, Aalst 04.12.1929). 
     -Eugenie-Seraphine, Br.27.07.1930, (x Joseph-Justin Schoe- 
      brechts, 13.03.1930).      
     -Theo-Laurent-Martin, Br.03.03.1935, (x 1964 Georgette-Ma- 
      rie Vrancken). 
    -raadslid: 1947-1952; schepen:1953-1964; raadslid: 1965-
1970      -landbouwer op de Oude Borgwormseweg 10. 
06.-Schoofs Abdon-Jozef-Robert.-Br.12.07.1914-+ST.03.10.1989. 
    -z.v. Victor-Alfons Schoofs en Maria-Louisa-Irma Londoz.  
    -klz.v. Pieter-Arnold Schoofs, burgemeester-wagenmaker,    
      1828-+1907, en Anna-Maria-Theresia Loix, 1836-
+1902,(d.v.      Jean Loix en Joanna-Maria-Schoofs). 
    -huwde te Brustem op 08.09.1941 met Alice-Maria Gielen, Br. 
     29.09.1915-+ST.25.08.1989, d.v. Theophiel-Robert Gielen, 
     1890-+1964 en Amelia-Clothildis Koninckx. 
    -vader van:  
     -Jaak-Joseph, Br.11.09.1942, (x Marie-José Vanheer, 



09.11. 
      1944). 
     -Guido-Maria-Theophile, ST.06.12.1943, (x Hilde-Sybille 
      Beckers, ST.19.05.1948). 
    -handelsbediende, woonde op de Vliegveldlaan. 
    -schepen: 19.01.1947-eind 1952, raadslid: 1953-1964. 
07.-Juvijns Gerard-Louis.- Br.06.10.1908-+10.12.1956 (48j). 
    -z.v. Arthur Juvijns en Maria-Virginia Vanstapel.    
    -huwde op 26.10.1901 met Maria-Louisa Driesmans. 
    -raadslid: 1947-1956+, lid C.O.O., landbouwer. 
    -hij werd gedood door de wielen van een landend vliegtuig  
      toen hij met paard en kar op de Oude Borgwormseweg reed. 
08.-Lacroix François-Abdon.- Br.01.07.1909-+26.01.1977 (68j). 
    -z.v. Joseph-Frans Lacroix, 1877-+1977 en Maria Van Eyen. 
    -huwde te Brustem op 02.11.1929 Helena-Stefanie Vaneyck, Br 
     15.09.1911-+ST.16.02.1999. 
    -vader van: 
     -Jozef, Br.23.03.1930-+ST.06.05.2003 (73j), (x 30.06.1954 
      Maria-Laura-Eugenia Schoofs, Br.10.08.1932).      
     -Jean-Albert-Herman, Br.16.11.1933 (x 12.09.1956 Eliane   
       Deglin, Br.28.03.1937). 
     -Johanna, Br.16.11.1933.      
     -Albert-Charlot, Br.17.09.1935, (x 07.08.1957 Jacqueline  
       Velaers, 03.07.1938-+ST.27.01.2004 (66j). 
     -Paul-Herman, 17.11.1940, (x Marie-Claire Van Damme, 15. 
       02.1949). 
    -schepen: 19.01.1947-31.12.1952. 
    -handelsreiziger, Dorpsstraat (aan de Bron). 
09.-Dupont Joseph.-  ST.15.04.1911-Br.24.07.1977 (66j). 
    -z.v. Laurent-Hubert Dupont en Amelie Swartenbrouckx.      
     -huwde te Brustem op 26.03.1932 met Maria-Regina 
Vandevorst 
     Br.21.08.1912, d.v. Pieter-Jan Vandevorst, Montenaken    
      01.12.1861 en Maria-Melanie Peetermans, Borlo 04.02.     
       1874, die te Borlo huwden op 23.02.1895 en te Brustem   
        in de Dorpsstraat 35 woonden sedert 1899. 
    -vader van:  
     -Maria-Yvonne-Amelia, Br.07.08.1934 (x Rene-Joseph-Ghis-  
       lain Leclère, ST.13.04.1934).  
     -Gabrielle-Maria, Br.04.12.1936 (x Theo-Marie-Joseph Smol- 
      ders, Tong.21.04.1928).  
     -Albert-Theofiel-Jozef, Br.19.12.1942.  
     -Denise-Yvonne-Marie, Br.09.08.1948-+.             
     -Marie-Jeanne-Gaby-Gerarda, Br.12.07.1953.  
     -Marie-Rose-Regina-Emile,Br.12.07.1953 (x Rene Schoofs).  
     -bierhandelaar op het Dorpsplein 71. 
    -raadslid: 1947-1952 en van 1959-1977. 
    -voorzitter C.O.O. van 01.04.1971 tot 24.07.1977+.  
 
   
      
 



II.B.04.08. 
 
       Periode van Roger POULUS 
        juni 1947 - april 1971 
 
 
 
Op 20 mei 1947 werd Roger Poulus benoemd als burgemeester. Zijn 
raad zag er als volgt uit: 
1947 - 1971  Poulus Roger          burgemeester 1947 - 1971+ 
1947 - 1964  Schoofs Abdon         1e schepen   1947 - 1952 
1947 - 1952  Lacroix Abdon         2e schepen   1947 - 1952 
 
1938 - 1952  de Pitteurs-Hiegaerts Gerard. 
1947 - 1970  Marguillier Domien, fruithandelaar. 
1947 - 1958  Van Mechelen François, landbouwer-dorser. 
1947 - 1970  Daenen Emile, landbouwer. 
1947 - 1956+ Juvijns Gerard, landbouwer. 
1947 - 1952  Dupont Joseph, bierhandelaar. 
 
Op 27 mei 1947 overwoog de raad de aankoop van ‘een camion met 
kipbak’. De bezoldiging van burgemeester en schepenen zou 
voortaan berekend worden aan 4 F per inwoner. De burgemeester 
ontving 3.000 F en elke schepen 1.500 F. De leden zouden 25 F 
krijgen per aanwezigheid op de zitting. Er werd voor 5.000 F 
subsidies uitgedeeld. Op 14 juni 1947 overleed secretaris 
Eduard Mombers. 
 
Donderdag 26 juni 1947 werd de prijs vastgesteld voor een ar-
beidsdag: een man 60 F, een paard 90 F, een os 48 F en een 
werkkoe 30 F. Een kw/uur licht zou 3,75 F kosten en drijfkracht 
2,70 F.  
 
De gouden bruiloften van Willen Creten-Rosalia Herbots (01) en 
Jan-Hubert Vanderbemden-Gertrudis Onckelinx (02) werden met een 
bezoek en geschenk van de gemeenteraad vereerd. Tijdens de 
vergadering van 27 nov. 1947 werd er een toelage gestemd voor 
het overbrengen van de lichamen van oorlogsslachtoffers: mili- 
tair Clement Coelmont (03) en de gefusilleerden Jozef en Guil- 
laume Koekelbergh (04). Vader en zoon Koekelbergh werden ech- 
ter op het kerkhof van St-Truiden (zone 4) begraven. 
 
Pas in december 1948 legde de nieuwe secretaris Florent Bortels 
(05) zijn eed af. 
 
Op donderdag 24 juni 1948 werden eretekens uitgereikt aan de in 
1940 overleden soldaat Clement Coelmont: de ‘Herinneringsme-
daille 1940-1945’ en het ‘Kruis van Ridder in de Orde Leopold 
II met palmen’ (06). 
 
Voor de bouw van het oorlogsmunument op de Singel mocht ieder-
een geldelijk bijdragen. De gemeente schonk 20.000 F. Het zou 
een gedenkteken worden om de gesneuvelden van beide wereldoor-
logen te eren, tevens een nagedachtenis aan de vele burgerlijke 
slachtoffers van bombardementen, geweldplegingen, opeisingen en 
verzetsdaden.  
 



Pastoor Michiel Jans vierde zijn 25-jarig jubileum te Brustem 
en  
op 23 nov. 1948 stonden er twee gouden bruiloften op de dagor-
de: Alfons-Pacifiek Lemaire - Louisa Morraye (07) en Pieter-
Jan-Hubert Verdin - Maria-Catharina Biets (08).  
 
Voor de uitbreiding van de vliegbasis werden landbouwgronden 
van de Brustemse kerkraad onteigend voor 733.363 F. Er werd 
besloten om een lijkwagentje te kopen. De nieuwe verbindingsweg 
door enkele weilanden tussen de Houtstraat en de Weg naar 
Ordingen zou Vliegveldlaan heten. 
 
De Regie van de posterijen kreeg een kantoortje naast het 
gemeentesecretariaat als bestellersoponthoud. Hier werd ach-
teraf een postkantoor gevestigd. 
  
Tijdens de zitting van 06 dec. 1949 werd de aankoop van de 
burchtruïne overwogen. De vraagprijs van eigenaar baron Gerard 
de Pitteurs-Hiegaerts bedroeg 50.000 F.   
 
In 1950 had de 800-jarige herdenking van de geboorte van Sint-
Christina te Brustem op ‘Het Bakkershof’ plaats. Op zaterdag 16 
sept. werden de relieken terug naar haar bakermat Brustem 
gebracht. 's Zondags was er een groot huldebetoon plaats aan de 
kapel naast haar vermoedelijk geboortehuis. Het straatgedeelte 
tussen de woningen van Florent Lemaire en Emile Beys werd 
‘Sint-Christinastraat’ genaamd.  
 
In maart 1951 werd de boomgaard Sectie A 332e, groot 18a 83ca 
en eigendom van de kerkfabriek aan de gemeente verkocht voor de 
prijs van 36.380 F om het kerkhof te kunnen vergroten. 
 
In juni 1951 besliste de raad om een nieuw schoollokaal te 
bouwen naast het secretariaat. De 38-jarige Guillaume Moermans 
 werd aangesteld als onderwijzer. 
 
Op dinsdag 22 april 1952 werd een openbare reinigingsdienst 
ingericht. Een vrachtwagen zou om de twee weken het huisvuil 
ophalen. Brustem was in 1952 een gemeente met 2.502 inwoners.   
Voor de nieuwe gemeenteraad, die op 12 okt. 1952 verkozen werd, 
waren de kandidaten verdeeld in drie lijsten: Roger Poulus, 
Dieudonné Bels en Joseph Dupont. Kwamen in de raad: Urbain 
Daenen (09), Livinus Vanderleyden en Oscar Loix (10). Er waren  
acht leden van de lijst Poulus gekozen en één van de lijst 
Bels, nl. Abdon Schoofs.  
  
De gemeenteraad zag er op 05 jan. 1953 als volgt uit: 
1947 - 1971  Poulus Roger          burgemeester  1947-1971+ 
1947 - 197O  Daenen Emile          1e schepen    1947-1964 
1953 - 1958  Daenen Urbain         2e schepen    1953-1958 
 
1947 - 1970  Marguillier Domien, fruithandelaar. 
1947 - 1958  Van Mechelen François, dorser. 
1947 - 1970  Schoofs Abdon, bediende. 
1947 - 1956  Juvijns Gerard, landbouwer, +10.12.1956. 
1945 - 1958  Vanderleyden Livinus, landbouwer. 
1953 - 1958  Loix Oscar, klompenmaker. 
 



In februari 1953 werd de wedde van de burgemeester op 6.000 F 
gebracht en deze van de schepenen op 3.000 F. De gemeenteraad 
van 13 april verkoos vijf leden van de C.O.O. verkozen. Op 15 
sept. 1953 kregen de verenigingen hun jaarlijkse toelagen. 
 
In sept. 1954 stuurde het provinciebestuur weer een voorstel om 
de enclaves Kortenbos en Terstok los te koppelen van de 
gemeente Brustem en een aanhechting van deze gebieden te doen 
bij de gemeenten St-Truiden of Zepperen. De raad zag hierin een 
verlies van éénderde van het grondgebied met de daaraan 
verbonden inkomsten. Daarbij waren er juist heelwat uitgaven 
gebeurd aan verschillende wegen. De raadsleden waren dus 
éénparig om nooit tot de onthechting van bedoelde enclave over 
te gaan. Als blijk van hun goede wil gaven ze de voetbalclub 
van Kortenbos een toelage van 500 F. 
 
Daar in februari 1955 de militaire vliegbasis aan uitbreiding 
dacht en 30 ha landbouwgrond wou onteigenen, moest de Borgworm-
seweg herlegd worden. De gemeenteraad reageerde krachtig we- 
gens het gevaar dat de militaire oefeningen boven de dorpskom 
betekenden voor de bevolking, de bewoners van het rustoord en 
de 250 schoolkinderen. 
 
Op 28 maart 1956 werd bij Koninklijk Besluit de burchtruïne 
geklasseerd als monument. De tekst luidde: ‘Bij K.B. werd de 
ou- de slottoren van Brustem geklasseerd en als landschap het 
geheel gevormd door de oude slottoren en zijn omgeving’. 
 
Door een spijtig ongeval met een landend vliegtuig op de Oude 
Borgwormseweg overleed raadslid Gerard Juvijns op 10 dec.1956. 
Hij werd op 21 dec. vervangen door de 50-jarige Julien Clerinx, 
(11) die ook in de C.O.O. zetelde.  
 
Op 18 dec. 1957 werd Jozef Schoofs (12) met eenparigheid ver- 
kozen tot gemeenteklerk. Victor Grommen nam zijn pensioen als 
gemeentewerkman. In december 1957 werd het tienjarig burge- 
meesterschap van Roger Poulus gevierd. 
 
Het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel was een kalm 
jaar en bracht de aanloop van de gemeenteverkiezingen op 12 
okt. 1958. Twee lijsten traden in het strijdperk: Roger Poulus 
en Abdon Schoofs. Slechts vier leden behielden hun mandaat: 
Roger Poulus, Emile Daenen, Domien Marguillier en de leider van 
de oppositiepartij Abdon Schoofs. Er kwamen vijf nieuwelingen: 
Maurice Gennez (13), Julien Boden (14), Remi Bels (15), Jozef 
Wintmolders (16) en opnieuw Joseph Dupont.  
  
De 100-jarige Maria-Elisabeth-Melania Vanorbeek (17) werd ge- 
vierd door het gemeentebestuur. 
 
De gemeenteraad zag er als volgt uit op 06 jan. 1959: 
1947 - 1971  Poulus Roger           burgemeester 1947-1971+ 
1947 - 1970  Daenen Emile           1e schepen   1953-1964 
1947 - 1970  Marguillier Domien     2e schepen   1959-1964 
 
1947 - 1964  Schoofs Abdon, bediende. 
1947 - 1965  Dupont Joseph, bierhandelaar. 
1959 - 1988  Bels Remi, fruitkweker. 



1959 - 1956  Boden Julien, rijksbeambte. 
1959 - 1964  Gennez Maurice, rijksbeambte. 
1959 - 1964  Wintmolders Joseph, landbouwer. 
Secretaris: Bortels Florent. 
 
In november 1959 werd 50.000 F voorzien voor het herstellen van 
de oude burchttoren. Het elektriciteitsbedrijf werd een 
zelfstandig gemeentebedrijf. De huisvuilbelasting werd op 100 F 
gebracht. In de gemeenteschool werd Maurice Lammens aangesteld 
als vierde onderwijzer. 
 
Raadslid Julien Boden werd ontvanger van de C.O.O. en werd op 
05 febr. 1963 opgevolgd door Urbain Daenen, maar op 19 april 
1963 vervangen door Guillaume Clerinx (18). Voor pastoor 
Leopold Ro- bijns werd een woningsvergoeding betaald aan de 
kerkfabriek van 24.000 F vanaf 01 jan. 1963. Op 11 febr. 1964 
schonk de gemeente 40.000 F voor de elektrificatie van de 
klokken en de herstelling van het torenuurwerk.  
 
De verkiezingen van 11 okt. 1964 brachten andere leden in de 
raad: Gerard Schoofs (19), Maurice Boden (20), Joseph America 
(21) en Oscar Knaepen (22). Er kwam een coalitie tot stand en 
de burgemeester nam twee jonge schepenen. 
 
De gemeenteraad was op 05 jan. 1965 samengesteld uit: 
1947 - 1971  Poulus Roger      burgemeester 1947-1971+. 
1965 - 1970  Schoofs Gerard    1e schepen   1965-1970 
1959 - 1988  Bels Remi         2e schepen   1965-1971 
 
1947 - 1970  Daenen Emile, landbouwer. 
1947 - 1970  Marguillier Domien, fruithandelaar. 
1965 - 1977  Boden Maurice, fabrieksarbeider. 
1965 - 1977  America Joseph, dorser. 
1965 - 1970  Knaepen Oscar, postbode. 
Secretaris: Bortels Florent. Ontvanger: Borgerhoff Ludo. 
 
In april 1964 had de verkiezing van de C.O.O.-leden plaats. Hun 
termijn begon op 01 juli 1965. 
 
Op de Luikersteenweg kwam een snelheidsbeperking tot 60 km. De 
fanfare ontving 75.000 F om de muziekinstrumenten te laten 
herstellen. Van baron Gerard de Pitteurs-Hiegaerts werd 2ha 32a 
20ca grond gekocht voor 1.097.000 F om er een speelveld aan te 
leggen in de Kasteelstraat (Hemelrijk). 
 
Op 03 juli 1966 werd het plan goedgekeurd om de kerk, die op 07 
febr. 1965 afbrandde, terug op te bouwen. De raming bedroeg 
4.529.419 F. De verzekering betaalde 6.492.700 F 
 
Klerk Jozef Schoofs werd gemeentesecretaris te Nieuwerkerken. 
In jan. 1967 kreeg de fanfare 60.000 F voor aankoop van mu-
ziekinstrumenten en 100.000 F voor nieuwe uniformen. De St-
Jorisgilde ontving 40.000 F voor een elektrisch orgel. De dui-
venmaatschappij De Eendracht mocht voor 20.000 F korven en 
uurwerken aankopen. In mei 1967 deed de raad een tussenkomst 
van 5OO.OOO F voor de aankoop, plaatsing en elektrificatie van 
de drie kerkklokken en het uurwerk. Werkman Henri Radoes werd 
gevierd voor zijn ononderbroken dienst van 01 jan. 1934 tot 01 



juni 1964. Op 19 jan. 1968 werd Roger Poulus in de bloemen ge- 
zet voor zijn 20-jarig burgemeesterschap. Emile Daenen en Do- 
mien Marguillier waren 20 jaar raadslid. 
 
Een motie van verzet tegen de voorgenomen fusie met Aalst en 
Ordingen werd gestemd. Brustem telde 3800 inwoners en was 1310 
ha groot. 
 
Een definitieve bediende werd op 20 febr. 1968 verkozen: Jo- 
zef-Albert-Antoine Schoofs (23). De zusters van het rustoord   
verlieten de gemeente en het rustoord sloot op 17 juni 1969. 
 
Met het oog op de gemeentefusie werden grenscorrecties uitge-
voerd: Kortenbos werd aan Kozen gehecht en Terstok aan Zeppe-
ren. Het militair domein Saffraanberg kwam volledig naar 
Brustem en het militair vliegveld werd volledig overgeheveld 
naar Sint-Truiden. Op 01 sept. 1969 werd Pierre Knaepen op het 
gemeentehuis benoemd als opsteller-bediende (24). 
 
Na de gemeenteverkiezingen van 1970 werd Groot-Brustem samen-
gesteld uit de vroegere gemeenten: Aalst, Brustem en Ordingen. 
Er zouden nu 15 raadsleden zetelen, waaronder een burgemeester 
en drie schepenen. De raadsleden kregen een voorrangsorde vol- 
gens hun ancienniteit: 
-Falise Camille    22.05.1921    Aalst     170 st. (25) 
-Poulus Roger      01.01.1947    Brustem  1032 st. 
-Bels Remi         06.01.1959    Brustem   317 st. 
-Dupont Joseph     06.01.1959    Brustem   245 st. 
-Coelmont Marcel   09.01.1959    Aalst     232 st. (26) 
-Bex Joseph        01.01.1965    Ordingen  248 st. (27) 
-America Joseph    01.01.1965    Brustem   235 st. 
-Boden Maurice     01.01.1965    Brustem   191 st. 
-Koninckx Joseph   02.01.1971    Brustem   672 st. (28) 
-Knaepen Arthur    02.01.1971    Brustem   557 st. (29) 
-Langenaken Urbain 02.01.1971    Ordingen  353 st. (30) 
-Schoofs Roger     02.01.1971    Brustem   345 st. (31) 
-Verdin Albert     02.01.1971    Brustem   266 st. 
-Ramakers Albert   02.01.1971    Ordingen  212 st. (32) 
-Wijnants Henri    02.01.1971    Aalst     142 st. (33) 
 
Er waren 3 leden uit Aalst, 9 uit Brustem en 3 uit Ordingen. 
De lijst Poulus had 6 verkozenen, lijst Knaepen 5 en lijst Ko- 
ninckx 4. 
 
Er waren drie gemeentesecretarissen: Bollen Henri (34) (Ordin-
gen), Bortels Florent (Brustem) en Tilkens Theophile (35) 
(Aalst). Hieruit werd Florent Bortels gekozen als tijdelijke en 
later op 23 maart 1971 als definitieve secretaris. Brustem 
telde op 01.01.1971 4.699 inwoners. 
 
Enkele straatnamen werden gewijzigd: 
Aalst: Dorpsstraat werd Aalsterstraat. 
       Tomstraat werd Kruisstraat. 
Brustem: Kerkstraat werd Burchtgracht. 
         Steenkuilveldstraat werd Steenkuilstraat. 
         Kasteelstraat werd Hemelrijk. 
Ordingen: Dorpsstraat werd Vliegveldlaan. 
          Kapelstraat werd Kruiskapelstraat. 



          Leonardstraat werd Loonsestraat. 
 
De gemeenteraad op 02 jan 1971: 
1947 - 1971  Poulus Roger      burgemeester 1947-1971+. 
1971 - 1977  Langenaken Urbain 1e schepen   1971-1977. 
1959 - 1988  Bels Remi         2e schepen   1965-1971. 
1971 - 1977  Knaepen Arthur    3e schepen   1971-1977. 
 
1921 - 1975+ Falise Camille, gepensioneerde. 
1959 - 1977+ Dupont Joseph, bierhandelaar. 
1959 - 1977  Coelmont Marcel, landbouwer. 
1965 - 1977  Bex Jean, stukadoor. 
1965 - 1977  Boden Maurice, fabrieksarbeider. 
1971 - 1988  Koninckx Joseph, leraar. 
1971 - 1977  Schoofs Roger, rijksbeambte. 
1971 - 1980+ Verdin Albert, vertegenwoordiger. 
1971 - 1974  Ramakers Albert, parketbeambte. 
1971 - 1977  Wijnants Henri, landbouwer. 
Secretaris: Bortels Florent.   Ontvanger: Borgerhoff Ludo. 
 
Op 06 april 1971 overleed burgemeester Roger Poulus na een 
verkeersongeval. Zijn opvolger als raadslid werd Jan Heyman 
(36).  
 
Op 26 april 1971 werden de leden van de C.O.O. en hun opvolgers 
verkozen. De gewestelijk ontvanger Ludo Borgerhoff kreeg een 
verplaatsing naar Tongeren in mei 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII.B.04.09. 
 
        
     Periode van Remi BELS 
       juni 1971 - juni 1977 
 
      
 
Op 29 juni 1971 werd Remi Bels de nieuwe burgemeester en Roger 
Schoofs verving hem als schepen.  
 
Gemeenteraad op 29 juni 1971: 
1959 - 1988  Bels Remi           burgemeester 1971-1977 
1971 - 1977  Langenaken Urbain   1e schepen   1971-1977 
1971 - 1977  Schoofs Roger       2e schepen   1971-1977 
1971 - 1977  Knaepen Arthur      3e schepen   1971-1977 
 
1921 - 1975+ Falise Camille, gepensioneerde. 
1959 - 1977+ Dupont Joseph, bierhandelaar. 
1959 - 1977  Coelmont Marcel, landbouwer. 
1965 - 1982  Bex Joseph, stukadoor. 
1965 - 1977  America Joseph, dorser. 
1965 - 1977  Boden Maurice, fabrieksarbeider. 
1971 - 1982  Koninckx Joseph, leraar. 
1971 - 1980+ Verdin Albert, vertegenwoordiger. 
1971 - 1974  Ramakers Albert, parketbeambte. 
1971 - 1977  Wijnants Henri, landbouwer. 
1971 - 1977  Heyman Jan, leraar. 
 
In augustus 1971 werden de vrije scholen van Brustem en Ordin-
gen overgenomen en zo kwam er een fusie van de vier scholen tot 
één gemeenteschool.  
 
De gemeente plande een feestzaal in de wijk Aalst. Het bestek 
bedroeg 3.465.096 F. Met ingang van 01 jan 1972 kwamen drie 
zusters franciscanessen van Heythuyzen naar het rustoord voor 
een jaarwedde van 130.000 F.  
 
Op 19 febr. 1974 gaf Albert Ramakers zijn ontslag als raadslid 
en werd vervangen door Melanie Lismont-Sterkendries (01). Maar 
op 01 okt.1974 verhuisde ze naar Herderen en werd vervangen 
door Maurice Lammens (02). 
 
De fusie met St-Truiden, aangekondigd in december 1974, werd 
ongunstig ontvangen. In maart 1975 stemde de raad 1650 opcen-
tiemen.  
 
Op 06 mei 1975 werd de overleden Camille Falise opgevolgd door 
Joseph Nicolai (03). 
 
De gemeentezaal in de wijk Aalst ging meer kosten dan men ge- 
pland had: ruwbouw 400.000 F, elektriciteit 70.000 F en de aan- 
leg van een parking in asfalt 250.000 F. De jaarlijkse ver- 
goeding voor de zusters van het rustoord steeg vanaf 01.01.1975 
naar 160.000 F en vanaf 01.O7.1976 naar 200.000 F. 
 
Ter gelegenheid van het 8OO-jarig (1175-1975) bestaan van 



Brustem gaf het ‘Oude Land van Loon’ een gedenkboek uit. De 
gemeente betoelaagde deze uitgave met 50.000 F. 
 
De uitslag van de gemeenteverkiezingen van 10 okt. 1976 werd 
vernietigd door de Raad van State. Albert Dupont werd op 07 
dec.1976 benoemd als grafmaker en Jean Claes als ongeschoolde 
gemeentewerkman. Ontvanger G.Gatz werd opgevolgd door Robert 
Verheyen en deze werd vervangen in juni 1977 door Louis Bau-
douin.  
 
De nieuwe gemeenteverkiezingen hadden plaats op 05 juni 1977 en 
op 01 juli 1977 werd Brustem een deel van St-Truiden.  
 
De gemeente Brustem eindigde met volgende gemeenteraad: 
1959 - 1988  Bels Remi          burgemeester 1971-1977 
1971 - 1977  Langenaken Urbain  1e schepen   1971-1977 
1971 - 1977  Schoofs Roger      2e schepen   1971-1977 
1971 - 1977  Knaepen Arthur     3e schepen   1971-1977 
 
1959 - 1977+ Dupont Joseph, bierhandelaar. 
1959 - 1977  Coelmont Marcel, landbouwer. 
1965 - 1982  Bex Joseph, stukadoor. 
1965 - 1977  America Joseph, dorser. 
1965 - 1977  Boden Maurice, fabrieksarbeider. 
1971 - 1982  Koninckx Joseph, leraar. 
1971 - 1980+ Verdin Albert, vertegenwoordiger. 
1971 - 1977  Wijnants Henri, landbouwer. 
1971 - 1977  Heyman Jan, leraar. 
1974 - 1977  Lammens Maurice, schooldirecteur. 
1975 - 1977  Nicolai Joseph, lijnbusbestuurder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII.B.04.09.   Periode van Remi Bels   Bronnen. 
 
 
01.-Sterkendries Maria-Theresia-Melanie.- Halle-
Booi.01.06.1908-     +Zoutleeuw 01.03.1993 (85j). 
    -huwde met Emile-Edgard Lismont. 
    -raadslid Aalst: 1965-1970; Brustem: 19.02.1974-01.10.1974. 
02.-Lammens Maurice.- ST.16.04.1935. 
    -z.v. Leon Lammens en Josefina Schurmans. 
    -huwde op 11.07.1959 met Rosette Geets, ST.04.01.1937-     
      +22.12.1982. 
    -vader van: 
     -Dominique, ST.19.04.1960. 
     -Fabienne, ST.14.07.1968-+Brugge 10.03.1981 (12j). 
    -onderwijzer en sedert 1973 schooldirecteur. 
    -lid C.O.O.-Brustem: 01.04.1971-1977; lid O.C.M.W.-Sint-   
      Truiden: 1977-1982; raadslid Brustem:29.10.1974-
30.06.1977. 
03.-Nicolaï Joseph.- Aalst 09.08.1916. 
    -huwde te Aalst op 23.07.1941 met Marie-Victoire-Mathilde  
      Vanderbemden. 
    -raadslid Aalst: 1965-1970; Brustem: 06.05.1975-30.06.1977. 
    -busbegeleider. 
VIII.B.O4.08.  Periode van Roger Poulus    Bronnen. 
 
 
01.-Creten Willem.-  Zep.15.10.1866.  
    -huwde te Br. op 15.02.1896 met Ida-Rosalia Herbots Br. 
     07.05.1868, d.v. Willem Herbots en Catharina Colemonts. 
    -ouders van:  
    -Joanna-Theophildis, Br.27.10.1896.  
    -Juliaan-Willem, Br.28.02.1898.  
    -Armand-Laurent, Br.29.05.1899-+1945.  
    -Maria-Philomena, Br.16.07.1906. 
   -dagloner, woonde eerst in de Geelstraat 36 en nadien in de 
     Lenaertsstraat. 
02.-Vanderbemden Jan-Hubert.-  Br.20.06.1869.  
    -z.v. Willem Vanderbemden, Br.18.12.1838, timmerman Burcht- 
     gracht, en Maria-Agnes Berebrouckx, Ord.1837-+Br.26.02.-  
     1902, d.v. hoefsmid Egide Berebrouckx en Marie-Agnes      
      Schoofs uit Ordingen.  
    -huwde te Br. op 07.08.1897 met Gertrudis Onckelinx,Br.    
     15.04.1873, d.v. Jozef Onckelinx en Theresia Creten. 
    -ouders van:  
     -Willem, Br.04.11.1897.  
     -Emiel, Br.20.11.1898. 
     -Maria-Jozefien-Antonia, Br.02.12.1903.  
     -Jan-Hubert, Br.27.01.1906.  
     -Amand-Herman, Br.03.11.1908.  
     -Maria-Louisa, Br.22.03.1912.  
     -Anna-Maria-Virginia, Br.12.12.1913.  
     -Leopoldine-Jozefien-Alice, Br.22.08.1916.  
    -dagloner die aan de Dorpsesteenweg 110 (Bron) woonde. 



    -zij begeleidde bedevaarders naar de ‘Drie Gezusters’ en 
     deed ‘de proeven’ met de lapjes stof. 
03.-Coelmont Clement-Edgard.-Br.04.06.1917-+Gent.06.06.1940. 
    -z.v. Jan-Marten Coelmont, Br.26.10.1868 en Maria-Elisabeth 
     Gielen, Br.07.04.1874.  
    -broer van:  
     -Philomena-Julia,Br.23.03.1898 (x Henri-Herman Benaets),  
      -Jozefien-Virginie-Maria, Br.13.02.1900.  
     -Frans, Br.21.02.1902.  
     -Jozef, Br.01.05.1905 (x Marie Tibo).             
     -Camiel-Hendrik, Br.05.04.1911-+13.09.1911 (5m). 
    -werd gewond in mei 1940 aan de Leie. 
    -ontving de ‘Herinneringsmedaille 1940-1945’ en ‘Kruis van 
      Ridder in de Orde Leopold II met palmen’.  
    -hij werd in december 1947 begraven te Brustem. 
04.-Koekelbergh Jozef-Emile-Willem.- Duras 11.01.1893-+Brussel 
    16.08.1941 (48j). 
    -z.v. Guillaume Koekelbergh en Marie-Josephine Schuermans. 
    -huwde eerst met Louisa Gapical en daarna met Augusta      
      Adam, +Bertem 02.07.1935. 
    -garagist op de Luikersteenweg 16. 
    -aangehouden door de Duitsers op 26 nov. 1940.    
   -Koekelbergh Guillaume.- De Panne 02.02.1918-+Brussel 16.   
     08.1941 (23j). 
    -z.v. Jozef Koekelbergh en Luisa Gapical. 
    -vader en zoon, die op de Luikersteenweg een garage uit-   
      baatten, werden wegens hun verzetsactiviteiten aangehou- 
       den op 26 nov. 1940 en op 16 aug. 1941 gefusilleerd te  
        Brussel.  
05.-Bortels Florent-Theodoor-Servaas.- Berlingen 10.01.1925. 
    -huwde op 07.08.1943 te Widooie met Suzanna-Joanna-Mathil- 
      dis Nijs, Widooie 08.05.1926-+ST.14.07.1994 (68j). 
    -vader van:  
     -Josette-Alphonsine, 22.10.1943, (x Pierre Gillard, 
18.07. 
      1943).      
     -Willy-Jean-Louis, Widooie 24.04.1948, (x Daniella Mi-    
       chiels, 11.04.1949). 
     -Tony-Joseph, 18.08.1956, (x Liliane Vanleeuw, 07.06.    
       1957). 
    -gemeentesecretaris: 1948-1977, woonde Vliegveldlaan. 
06.-Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945. 
    Bij Besluit van de Regent van 16.02.1946 werd dit ereteken 
     ontworpen om de personen te belonen die de geallieerden 
ge-     holpen hadden gedurende W.O.II en ook effectieve dienst 
        gedaan hebben tussen 10 mei 1940 en 7 mei 1945. 
    Een militair die deelgenomen had aan de veldtocht van mei  
     1940 kreeg 2 gekruiste bronzen sabels op het lint vastge- 
      hecht. 
   -Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met palmen. 
    Het bevorderen van personen tot ridder in de Orde van Leo- 
    pold II was een beloning en erkenning van bewezen dien-    
     sten. Toekennen van palmen was een uiterste waardering. 
07.-Lemaire Alfons-Pacifiek.- Br.30.10.1872.  



    -z.v. Lambert Lemaire en Philomena Grommen.   
    -huwde te Br. op 07.09.1898 met Louisa Morhaye 
Br.01.11.1873 
     (d.v. Pieter Morhaye en Maria-Elisabeth Masset). 
    -ouders van:  
     -Maria-LambertinaTessenderl02.06.1894.                    
      -Maria-Christine, Br.26.03.1901.  
     -Maria-Virginie, Br.23.11.1903, (x Br.13.08.1927 Henri- 
      Joseph Bollen, Zep.07.05.1902).  
     -Joanna, Br.13.02.1909, (x Guillaume Martens,Br.17.06.   
      1906, z.v. Julianus-Alphonse Martens en Eugenie Boden).  
      -Blondine, Br.05.06.1910.  
     -Maria-Leonia, Br.04.08.1911.  
     -Maria-Carolina, Br.21.02.1914, (x Br.20.05.1937 Albert   
       Berebrouckx, Br.05.09.1914-+24.08.2000).  
     -Jozef-Victor, Br.11.11.1915-+1980, (x ST.03.11.1945 An-  
       toinette-Marie Missotten, ST.01.05.1919-+1999).  
     -Pierre-Jozef, Br.02.05.1917, (x Br.25.03.1944 Leona-     
       Maria-Rosalie Onkelinx, Aalst 05.06.1926). 
    -dagloner, woonde ‘Plas’, daarna Dorp 14 (tussen bakker    
      Willem Thijssens en herbergier Alfons Berebrouckx). 
08.-Verdin Petrus-Jan-Hubert.- Br.18.04.1867.  
    -z.v. Petrus-Hubert Verdin en Maria-Johanna Eraerts.  
    -huwde te Br. op 19.03.1898 met Maria-Catharina Biets,     
      Br.11.02.1868, d.v. Lambert Biets en Maria-Theresia      
       Vandenrijdt. 
    -ouders van:  
     -Maria-Theresia, Br.29.11.1899.  
     -Maria-Joanna-Florentien, Br.19.11.1901.  
     -Maria-Louisa-Elza, Br.26.06.1904.  
     -Juliana, Br.01.09.1909. 
    -dagloner uit de Kasteelstraat 25bis, nadien Herderstr.45. 
09.-Daenen Joseph-Martin-Urbain.- ST.14.01.1905. 
    -z.v. Joseph Daenen, smid, en Pelagie Gennez. 
    -huwde te Engelmanshoven op 26.05.1937 met Rosalie Smis-   
      dom, Engelm. 05.05.1904. 
    -vader van:  
     -Karel-Florent-Louis, ST.30.01.1946. 
    -landbouwer op de Romeinseweg 3. 
    -raadslid: 12.10.1952, schepen: 05.01.1953 tot eind 1958. 
10.-Loix Henri-Oscar.- Br.03.07.1896-+01.07.1958 (62j). 
    -z.v. Joannes-Lambert Loix en Maria-Louisa Lacroix. 
    -huwde te St-Truiden op 28.03.1918 met Henriette-Emilie    
      Bers, ST.20.08.1894-+Br.1978 (84j). 
    -vader van:  
     -Maria-Louisa Loix, Br.24.05.1920.     
    -fruithandelaar en klompenmaker op de Dorpsplaats. 
    -raadslid: 1953 tot 1958. 
11.-Clerinx Julien-Lambert.- Br.21.12.1906. 
    -z.v. Willem-Antoon Clerinx, Kerkom 28.11.1877 en Anna-    
      Maria Jozefien Gielen, Br.1877, die in 1902 huwden. 



12.-Schoofs Jozef.- Br.14.03.1933.  
    -z.v. Hubert Schoofs en Victoire Coelmont. 
    -huwde met Mia Boonen.  
    -klerk sedert 18.12.1957; werd in 1966 gemeentesecretaris  
      van Nieuwerkerken. 
13.-Gennez Gustaaf-Maurice.- Br.31.03.1921-+ST.08.02.1985 
(64j). 
    -z.v. Joseph Gennez, raadslid, en Bertha Gielen. 
    -huwde te Kozen op 18.07.1947 met Maria-Julia Vanroye, 

Kozen 08.01.1922. 
    -vader van:  
     -Robert-Ghislain, ST.04.08.1948.  
     -Marie-Bertha-Ghislaine-Irene, ST.24.11.1949.  
     -Joseph-Marie-August, ST.08.12.1950.  
    -bediende, woonde op Terstok-Zepperenweg 34.  
14.-Boden Julien-Gerard-Ant.- ST.11.06.1923-+18.10.2002 (79j). 
    -z.v. Gerard-Frans Boden en Philomena Loix uit Gotem. 
    -klz.v. Gerard-Alphonse Boden, Br.18.12.1858, zwijnenkoop- 
      man op de Luikerstwg. en Josephina Bonneux, Kozen 1860. 
    -huwde te Engelmanshoven op 27.09.1946 met Jeanne-Cathari- 
      na-Magdalene Claes, Engelm.30.03.1925. 
    -vader van:  
     -Ghislain-Marie, Br.26.09.1948, (x Nicole-Sylvester Van-  
       elderen).    
     -Camille-Marie-Stephanus, Br.20.08.1950, (x Rachelle-     
       Odile Deveux).  
    -bediende bij de belastingen, woonde in de Houtstraat. 
    -raadslid 1959 tot 30.08.1963, ontvanger C.0.0. 
15.-Bels Remi-Marie-Richard.- Br.25.06.1930. 
    -z.v. Arnold-Dieudonné Bels en Febronie Sweldens.  
    -huwde op 04.06.1960 met Flora Nickmans,Kerkom 14.05.1938. 
    -vader van: 
     -Luc, 12.02.1964, 
     -Marc, 21.02.1961, (x Veronique Lelièvre,Br.1963).      
    -raadslid: 1959, schepen: 05.01.1965-02.06.1971, burge-    
       meester: 02.06.1971 tot de fusie met St-Truiden. Daarna 
        schepen te St-Truiden. 
16.-Wintmolders Jozef-Hubert-Léonard.- Br.15.01.1921. 
    -huwde te Rummen op 25.09.1952 met Jozefien-Remilda-Maria 
     Mees, Rummen 28.04.1926. 
    -raadslid: 1959-1964. 
    -landbouwer op de Hasseltsesteenweg 3 te Kortenbos. 
17.-Vanorbeek Maria-Elisabeth-Milania.- Br.08.04.1857. 
    -zij werd 100 jaar op 08.04.1957. 
    -woonde op de Tongersesteenweg 96 bij haar schoonzoon en   
      dochter hoefsmid Jozef-Emiel Vanderbemden-Maria-Stefanie 
       Vanorbeek, Br.01.01.1887. 
    -haar broer Lambert-Theofiel Vanorbeek, Br.15.06.1865 werd 
     op 12 mei 1940 door een verdwaalde Franse kogel ge-       
      roffen bij de inname van Brustem. 
18.-Clerinx Guillaume.-  Br.30.03.1914-+ST.24.09.1965 (51j). 
    -huwde met Anna-Maria-Josephine Jacques, Br.10.08.1915-    
      +ST.02.11.1997. 



    -vader van: 
     -Evrard-Hubert-Christiaan.- ST.12.03.1946, (x Gonda-Gode- 
       lieve Plevoets, 22.06.1952). 
     -woonde in de St-Christinastraat 8. 
19.-Schoofs Gerard-René.- Br.21.10.1928. 
    -z.v. Hubert-Nicolaas Schoofs en Maria-Gertrudis Knaepen. 
    -huwde op 28.05.1966 te Hasselt met Hilda-Gislena Vossen, 
     Hasselt 03.02.1943).  
    -schepen: 1965-1970. 
20.-Boden Jean-Maurice-Gerard.- Br.14.04.1920. 
    -z.v. Gerard-Frans Boden en Philomena Loix uit Gotem.     
    -huwde te Zepperen op 03.06.1950 met Maria-Amandus-Lutgar- 
      dis Knuts, Zep.03.08.1920. 
    -raadslid te Brustem van 1965-1977. 
21.-America Joseph-Albert.- Zep.05.03.1919-+ST.12.07.2002 
(83j). 
    -huwde op 16.10.1948 met Filomène-Maria Vanderleyden, Br. 
     03.07.1921-+ST.30.06.1997, d.v. Livinus Vanderleyden en   
      Leontine Coelmont. 
    -dorser, raadslid: 1965-30.06.1977. 
22.-Knaepen Dominicus-Oscar.- Br.23.12.1920-+26.01.2002 (82j). 
    -z.v. Arthur-Gerard-Sylvester Knaepen en Anna-Maria-
Eufrasia      Pirard.  
    -huwde te ST. op 12.02.1946 met Gabrielle-Henriette Pirard, 
     Br.11.09.1923-+08.12.1980 (57j). 
    -hertrouwde met Régine Jans. 
    -postbode, voorzitter oud-strijders 1940-1945. 
    -raadslid te Brustem: 1965-1970. 
23.-Schoofs Jozef-Albert-Antoine.- 25.03.1928. 
    -z.v. Roger Schoofs en Maria Kempeneers. 
    -huwde met Liliane-Marie Breels. 
24.-Knaepen Pierre-Alphonse.- 25.01.1948. 
    -z.v. Antoine-Joseph Knaepen en Octavie-Marie Delwiche. 
    -huwde met Gilberte-Maria Stas, 26.07.19947. 
25.-Falise Camille-Xaverius.- Aalst18.07.1894-+15.03.1975 
(81j). 
    -huwde te Aalst met Maria-Angelica Ruppol, 26.02.1891-     
      +14.08.1968. 
    -vader van:  
     -Josephine-Alphonsine, Aalst 29.04.1924, (x Trudo-Max 
      Smeers, Muizen 04.04.1930). 
    -raadslid te Aalst: 22.05.1921-1932; schepen 1933-1949; 
     burgemeester: 13.12.1949-27.01.1967; raadslid:27.01.1967- 
      1970; raadslid te Brustem: 1971-15.03.1975+. 
26.-Coelmont Marcel-Frans-Louis.- Aalst 22.08.1920. 
    -huwde op 28.04.1943 met Thérèse-Cécile-Maria Menten, 10. 
     02.1923. 
    -raadslid van Aalst: 1959-11.02.1967; schepen eind 1970. 
    -raadslid van Brustem: 1971-30.06.1977. 
27.-Bex Jan-Joseph.- Zep.19.06.1933. 
    -huwde te Ordingen op 29.01.1952 met Maria-Theresia Grose- 
      mans, 27.02.1934. 
    -schepen te Ordingen: 1965-1970; raadslid Brustem: 1971-   



      1977; raadslid St-Truiden: 1977-1982. 
28.-Koninckx Joseph-Achiel-Marie.- Br.16.09.1938. 
    -z.v. Emile-Joseph Koninckx en Mariette Pirard.     
    -huwde op 01.04.1964 met Lutgarde-Marie-Virginia Schoofs, 
     Br.08.05.1939. 
    -raadslid Brustem: 1971-1977; St-Truiden: tot 1982, leraar. 
29.-Knaepen Arthur-Jean.- ST.25.07.1935. 
    -z.v. Karel Knaepen en Maria Lammens. 
    -huwde te ST. op 30.05.1959 met Maria-Leopoldine Vanbra-   
      bant, Kozen 28.05.1934. 
    -schepen van Brustem: 1971-30.06.1977, leraar. 
30.-Langenaken Urbain-Henri.-  24.05.1928. 
    -huwde met Philomena Bex, 19.04.1934. 
    -schepen van Brustem: 1971-30.06.1977. 
31.-Schoofs Roger-Joseph.- Br.17.10.1927-+04.12.1986 (59j). 
    -z.v. Jozef Schoofs, metser, en Louise Cleeren. 
    -huwde op 26.03.1948 met Maria Kempeneers, Br.27.07.1930. 
    -raadslid : 1971-29.07.1971; schepen tot 30.06.1977. 
32.-Ramakers Albert-August.-  Hoep.03.03.1942. 
    -huwde te Ordingen met Gilberte-Marie Bronckaers,13.07.1944 
    -raadslid van Brustem: 1971-26.03.1974. 
33.-Wijnants Henri-Charles.- Engelm.20.02.1920-Br.02.11.1992.  
    -z.v. Jean-Joseph Wijnants en Maria-Marguerite Francis.     
    -huwde op 09.05.1945 te Aalst met Maria-Theresia-Helena    
      Duchateau, Kerkom 23.04.1925. 
    -raadslid van 1971 tot 30.06.1977. 
34.-Bollen Henri-Joseph.-  04.10.1908. 
    -huwde met Louise-Theresia Fabry, 05.05.1905. 
35.-Tilkens Theophile-Jean-François.- Aalst 15.02.1919. 
    -huwde op 12.07.1945 met Marie-José-Octavie Vandersmissen, 
     Aalst 20.11.1919. 
36.-Heyman Jan-Leonie.- Lembeke 06.03.1936. 
    -huwde te Watervliet met Jacqueline-Madeleine De Baets,    
      26.04.1936. 
    -raadslid: 26.04.1971-30.06.1977, leraar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


