
IV.A.01.     DE PAROCHIEKERK 
 
 
 
De parochiekerk, die door oorlogsgebeurtenissen in de tweede 
helft van de 15e eeuw, veel te lijden kreeg, werd nadien 
grondig hersteld. In september 1494 werd het dak van het 
kerkkoor her-legd (01). 
Vertaling.-Het herstel van het koor in de kerk van Brustem in 
het jaar 94, in september, werd verzorgd door Godfried vander 
Bruggen uit Maastricht, leidekker van stenen, genaamd 'scael-
gen', bij de bedekking van voornoemd koor 2.000 stenen, genaamd 
'scaelgen', elk duizendtal voor 1 gouden Rijngulden. 
Ook zorgde hij voor 5.000 nagels, genaamd 'leynagel', elk dui- 
zendtal voor 3 stuivers, en 500 nagels, genaamd 'latnagel', 
voor 2 stuivers, 1 pl. 
Voornoemde leidekker bedekte ook het dak boven het koor opnieuw 
op de maat van één roede minstens van 20 voet, uit eigen 
kosten, waarvoor we hem voor zijn werk 36 stuivers verschuldigd 
zijn. 
Totale som: 10 griffoen, 9 stuivers, 1 pl. 
Bij de afwerking betaalde de heer Johannes, pastoor te Brustem, 
(02) voor het dakwerk in zijn verblijf 9 stuivers in Loons 
geld, die 6 stuivers Brabants uitmaken. En de abt betaalde hem 
voor ver- schillende taken 10 griffoens, 3 stuivers en 1 pl. En 
aldus werd afbetaald. 
 
Op 01 november 1494 had de betaling plaats te Diest: 
Vertaling.-De bedekking van het koor te Brustem met scaelgen. 
In het jaar 94 op het feest van Allerheiligen wordt betaald te 
Diest door bemiddeling van Johannes int Lamp aan Godfried,  
dak-dekker te Maastricht, voor zijn werk aan het koor in Brus-
tem voor een goede rekening en tot nu betaald eveneens 10 grif-
foens, 3 st. en 1 pl. (03). 
 
Het volgend jaar, 1495, waren er herstellingen aan de wegen die 
naar de kerk leiden. Hiervoor betaalde pastoor Johannes Raets, 
alias 's Groots (1459-1498) 30 Loonse stuivers. 
Vertaling.-Ook in het jaar 95, dag van de H. Lambertus (04), 
wordt toegekend aan de heer Johannes van Brustem, uit de cijns 
van Rukkelingen om de wegen te repareren 30 Loonse stuivers, 
die 20 Brabantse stuivers uitmaken (05). 
 
In 1500 onder het pastoraat van Jan Coels (1498-1522) volgden 
er opnieuw belangrijke herstellingen en verbouwingen aan de 
paro-chiekerk. Deze ingrijpende restauratie hield ook verband 
met een jarenlange verwaarlozing van het gebouw (06).  
 
Hier volgt een afrekening door een onbekende schrijver voor het 
leveren van bouwmaterialen : 
'Eerwerdige lieve heere, ic sende uwer eerwerdicheyt in deser  
 cedulen bescreven allen des gheens dat ic verleet hebbe aen-  
  der kercken van Bruestem, daer af dat uwe eerwerdicheyd die  
   een helcht sculdich syn te betalen ende myn heere van Sin-  
    truden die ander helft, sonder alleene die scenersteene 
ende    nagele die u scenersteendecker verdect mach hebben 
opten        choer ende op die pylernen ende die oeck noch 



inder kercken ble- ven ende gheouvert syn gelyc u lieve heere u 
scaelgedecker sel- ver wael seggen sal dat getal daer van, die 
sult ghy, lieve heere, alleene betalen ende voer u behouden 
etc. (07). 
Item inden yersten gelevert tot Bruestem twe balcken van       
 XXIX voten lanck ende XI dumen hoghe ende VII dumen dicke.    
  Nichil. 
Item bet. Art Noytens onssen tymmerman vanden selven balcken   
 te bereyden ende op te doene ende is daer over olledich ge    
  weest syn vierdemeer II dache ende wint male van hon des     
   gaigs op honnen cost II 1/2 stuver, maaect XX stuf. 
Item noch soe heb ic gelevert totten selven wercke boven die   
 IIIc breedere, die myn heere ende myn heere van Sintruden     
  tsamentlycken gelevert hebben noch Ic breets, cost X stuf. 
Item noch betaelt Aert Noytens ons tymmerman dy die keepers    
 ende die breeders geleet ende verslagen heeft aen die kercke  
  voers. Syn anderdemer I dach ende wint male des daigs op hon- 
  nen cost II 1/2 stuf., maect V stuf. 
Item noch gelevert den sceenersteendeckeren VIIIm steener-     
 steene ende cost elc dusent XXVIII 1/2 stuf., maect XI rins-  
  gulden, VIII stuf. 
Item betaelt van vrachten der steene voers. van Ludick tot     
 Bruestem voer elc dusent XIIII stuf., maect V rinsg., XII 
stuf. Item noch gecocht tot Ludick XVIIIm IIIc latnagele ende 
cost    elc dusent IIII stuvers, maect III rinsgulden, XIII 
stuf.,Vs.   Item noch gelevert ten selven male ende gecocht tot 
Ludick      XXIXm VIIc steenersteen, nagel ende cost elc dusent 
III stu     vers, maect IIII rinsgulden, IX stuf., III s. 
Item verteert by die gheene dy dese voers. nagele gehaelt      
 hebben tot Ludick met honnen perden V stuf. 
Item noch gecocht ende gelevert aen die selve kercke voers.    
 XLVI 1/2 lib. loets, cost elc pont 1/2 philippus d., maect    
  XIX stuf., IX s. 
Item lieve heere, soe is noch verleet ende betaelt aen An-     
 selmum van Baest, notaris des hoifs van Ludick, vanden in-    
  strumente ende uytsprake te scriven aengaende uwer eerwer-   
   dicheyt ende mynen heeren van Sintruden ter eenre ende der  
    ghemeynten van Bruestem ter andere zyden II rinsgulden. 
 
Somma van desen dat hier te gelde gerekent is beloept te sa-   
 men XXX rinsguld., I stuver, XI s.' (08). 
 
Uit deze afrekening bleek dat: 
-de kosten werden gedeeld door Averbode en St-Trudo. 
-de abt van Averbode ook moest opdraaien voor de bouwwerken 
 'opten choer ende op die pylernen'. 
-de eerste levering, zijnde 2 balken (29 voet lang of onge-    
  veer 8 m, 11 duim hoog of 27,5 cm en 7 duim dik of 17,5 cm) 
was  gratis of 'nichil'. Waarschijnlijk een toegift om de abten 
     gunstig te stemmen. 
-de bewerking van die balken door timmerman Art Noytens kostte 
  20 stuivers of 1 Rijngulden. 
-de beide abten hadden al voor 400 'breeders' of panlatten ge- 
  zorgd, maar dat waren er nog 100 te weinig. 
-de timmerman Noytens nagelde 'die keepers ende die breeders' 
 vast en telde hiervoor 5 stuivers. 
-er werden 8.000 leistenen geleverd aan 28,5 stuivers per dui- 
  zend, die in Luik afgehaald werden. Het vervoer kostte al 14  



 stuivers per duizend of de helft van de kostprijs. 
-de 18.300 'latnagele',  te Luik gekocht, kostten 04 st./1000 
-er werden ook nog 29.700 leisteennagels gekocht. Kostprijs: 3 
  stuivers/1000 of 4 Rijngulden, 9 stuivers en 3 solidi. 
-de voerlieden die de 0materialen afhaalden verteerden 5 st.   
 -46,5 pond lood werd aangeschaft tegen een halve Philippus 
(munt  van Filips van Habsburg 1478-+1506) per pond of in 
totaal 29    stuivers en 9 solidi. 
-aan Anselmum van Baest, notaris, werd 2 Rijngulden betaald 
voor  een uitspraak die hij deed aangaande de beide abten 
enerzijds   en de gemeentenaren van Brustem anderzijds. 
-de eindsom: 30 Rijngulden, 1 stuiver en 11 solidi. Bij 
controle  rekenden wij: 29 Rijngulden, 1 stuiver en 17 solidi. 
 
Een andere rekening van uitgevoerde herstellingen werd recht-
streeks naar de abt van St-Truiden gebracht, die ze ter infor-
matie naar zijn collega van Averbode stuurde: 
Vertaling.-Het herstel van de kerk van Brustem voor wiens 
bemiddeling we verschuldigd zijn volgens de berekening en de 
kwitantie langs de heer abt van St-Truiden naar ons gezonden, 
waarvan de inhoud luidt. 
 
'Item inden eersten soe heeft Art Smeets geleidt den scaldec-  
ker twee haecken, daer voer VIII st. 
Item noch den selven geleidt IIc scutnagel V st. 
Item Vc latnagel, daer voer V st. 
Item Ic dornagel V st. 
Item geleidt dat yserwerck tot V vinsteren, daer voer V        
 r.guld. 
Item Willem den scaldendicker gedeckt op die vors. kerke II    
 1/2 rode dachs, daer voer verdynt 1/2 r.gul. 
Item noch ghestopt op der kerke met II knapen II daghe, daer   
 voer I 1/2 r.gl. 
Item den selven gedaen 1/2 roel loets, coste III 1/2 r.gl. 
Item aen scaelgen nagelen II r.gl. 
Item Art Noutens syn derdemere ghewracht aen die voers. ker-   
 ke XXXI daghe, s. V st. Summa VII r.g., XV st. 
Item aen die selve kerke georbeert vier eycken so totter       
 kerken aen latten etc. III r.g. Summa XII r.g. 
Item aen den segers betaelt vanden keepers te saghen drie      
 daghe s. X st. Summa I 1/2 r.g. 
Item betaelt den seghers van IXc latten te saghene vanden      
 houdt VII st., facit III r.g., III st. 
Item betaelt van metsen X st. 
Item aen calck X st. 
Item aen de ghelaesmaeckers IX r.g., XIII 1/2 st. 
Summa LII r.g, XIIII st' (09). 
 
Uit deze afrekening onthielden we dat: 
-Art Smeets, een smid, twee haken voor de scha-   liedekker op 
  het dak vastmaakte en aan vijf vensters ijzerwerk plaats-    
   te. Hij leverde ook 200 'scutnagels', 500 'latnagels' en 100 
   'dornagels', telkens 5 stuivers. 
-Willem de schaliedekker werkte, met twee helpers, twee dagen  
  aan het leggen van de schalies. Hij leverde een halve rol 
lood  en 'scaelgennagelen'. 
-Timmerman Art Noutens of Noytens werkte gedurende 31 dagen à 
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 stuivers per dag, en gebruikte het hout van vier eiken. 
-de zagers arbeidden drie dagen aan de 'keepers' en er werden  
  daarna nog eens 900 latten gezaagd. 
-er werd ook gemetseld en met kalk gewerkt. 
-de glazenmaker plaatste andere vensters.  
 
In het jaar 1526 moest het schaliedak van het koor vernieuwd 
worden:  
'Item tot Bruysthem gelevert anno XXVI, XVII augusti, met      
 Peter Pelser Xc, met Merten van Elch IIIIm, noch met Peter    
  Pelser XVIc ende met I wagenen van Bruysthem IIIm dobbel     
   leyen, facientes IXm VIc leyen, elc duysent III renenses,   
    XII st. 
Item XLVIII vote plancken ende XL vote scrynmakers rychelen    
 voir XIX st. 
Item II 1/2 vote latten, elc hondert X st. Ende LXI lb. en-    
 gels loots voir XLII 1/2 st. 
Item XVIIIm leynagel, IIIm latnagel ende IIIm stopnagel. 
Item daer hebben gedect drie knechten en II dienairs XVIII     
 dage, sdaigs XII st' (10). 
 
Uit deze rekening kwamen we te weten dat: 
-de leien geleverd werden op 17 augustus 1526. 
-er 9.600 leien geleverd werden: twee voerlui: Peter Pelser,   
  vervoerde er 2.600 en Merten van Elch 4.000. Ook een wagen 
uit  Brustem vervoerde 3.000 dubbele leien.  
-dat men 48 planken en 40 richels gebruikte voor de zoldering. 
-er werd 61 pond lood gebruikt, 18.000 leinagels, 3.000 latna  
  gels en 3.000 'stopnagel'. 
-er werd gewerkt door drie knechten met twee dienaars geduren  
  de 18 dagen aan 12 stuivers per dag. 
 
In 1542 werd door Jan Timmer en Paulus Boegaerts, timmerlieden, 
gedurende 62 dagen gewerkt te Avezrbode en aan de kerk en de 
toren. Maar er volgden moeilijkheden over de betaling: 
Vertaling.-Jan Timmer, timmerman, verdient voor zomerwerk 2,5 
stuivers. In het jaar 1542, 1 augustus, leidde hij een proces 
langs broeder Pancratius ingezet. Hij werkte 62 dagen te Aver- 
bode en aan de kerk van Brustem. Kosten 2,5 stuivers. Dat is 7 
Carolus, 15 stuivers, die hij op verschillende tijdstippen 
kreeg en aldus werd betaald (11). 
 
Over het bouwtype, de omvang en de innerlijke schikking van de 
parochiekerk werden in het archiefmateriaal geen inlichtingen 
verstrekt. We weten alleen dat er in 1500 gewerkt werd aan de  
'pylernen'. Op grond van het visitatieverslag van 02 aug. 1563 
kan men besluiten dat de laatmiddeleeuwse kerk, buiten het koor 
en de toren, een dwarsbeuk en een driebeukig schip omvatte. De 
kerk vertoonde schade op het dak, zowel in het schip als in het 
koor en de steunberen moesten hersteld worden (12). 
 
In 1568 werden de Trudo-abdij en de kerken uit het omliggende 
leeggeplunderd door de legers van Willem van Oranje (13). 
 
Na 1578 werd een gedeeltelijke nieuwe kerk gebouwd, waarschijn-
lijk een driebeukige. Het koor uit de 12e eeuw bleef behouden, 
evenals de Romaanse toren. Maar men liet nadien het gebouw weer 



verkommeren. Ondermeer het balkwerk, de muren, het voorportaal 
en het dak, dat nog deels met stro gevuld was, dienden dertig 
jaar nadien reeds hersteld te worden (14). 
 
In 1613 vermeldde het kerkverslag, van de aartsdiaken(15): 
Vertaling.-Balkwerk en muren van het koor moeten versierd en 
hersteld worden; de vensters van het schip zijn aan herstelling 
toe; het balkwerk moet versierd en hersteld worden, evenals het 
dak en de muren moeten gewit worden; de zijbeuken hebben her-
stelling nodig aan de vensters en vloer. De vensters die in de 
zijbeuk vastzitten, moeten geopend worden en van ruiten 
voorzien worden. 
 
In 1624 vonden we volgende opmerking: 
Vertaling.-Het portaal stort in; ook de hal bij de ingang van 
het koor moet dringend hersteld worden. De zijbeuken werden 
her-steld op kosten van de kerkfabriek en de gemeente. De 
doopkapel moet overgebracht worden naar een eervoller plaats. 
 
In het jaar 1639 waren er duidelijke opmerkingen: 
Vertaling.-De daken moeten hersteld worden; het balkwerk van de 
zijbeuken is helemaal vernield. Kisten moeten uit de kerk en de 
doopkapel verwijderd worden. 
 
Het kerkgebouw was een toevluchtsoord bij dreigend gevaar en de 
dorpelingen plaatsten kisten met hun bezittingen dan maar 
ergens in een hoek van de kerk. Ook de banklok hing in de toren 
en achter het hoofdaltaar stond de komp met de archieven. 
 
1643:-De doopkapel is gaaf achter een sterke afsluiting. 
 
De toren werd in 1649-1650 langs de buitenkant vernieuwd en 
versierd met hardstenen wapenschilden van de abten. Maar in 
1650 en 1655 waren de zijbeuken nog niet hersteld. De doopkapel 
lag aan de kant van de toren op een lelijke, vuile plaats en 
onder een bouwvallig gewelf. De doopvont was van steen, 
ongeschonden en met een houten deksel met slot bedekt. Alles 
was afgesloten met tralies. 
 
Voor toren en kerk moest er een overeenkomst tussen de twee ab- 
ten zijn. Maar voor het koor, de versieringen en de boeken was 
alleen de abt van Averbode gebonden (16).  
 
In het jaar 1662 liet pastoor Petrus Deliën de oude balk tussen 
koor en schip wegnemen. Op de nieuwe balk steunden de beelden 
van Christus, Maria en Johannes. Jan Berland, een Truidens 
schrijnwerker, ontving als loon 24 gulden Brabants. Jan Wouters 
rekende 7 gulden 'voor houvasten aen den balck, dat het 
crucifix op ruste, crammen, naegelen, etc'. 
 
In 1701 werd volgende nota genoteerd: 
Vertaling.-De kerk is voldoende stevig gebouwd, tenzij dat de 
zijbeuk aan de epistelkant hersteld is met stro wegens de ar-
moede van de gemeente. 
 
Er waren vrijgevige parochianen, want in de offerblok stak op 
15 april 1718 de som van zeven gulden. 
 



In 1723 onder pastoor Leonard Hubens werden nieuwe plaveien in 
't koor gelegd en in 1734 werd het dak nagezien en hersteld. 
 
Eind 17e eeuw omvatte de kerk: het Romaanse koor (12e eeuw), 
het schip met twee zijbeuken uit 1578 en een vooraanstaande 
westertoren uit 1649, opgetrokken op Romaanse bouwresten (17). 
 
In 1769 werd weer een nieuwe kerk gebouwd (18). Reeds in 1768 
verklaarden, tiendenheffers van Brustem, zich bereid een nieuw 
gebedshuis op te richten en wel op dezelfde plaats als de oude 
kerk toen stond. Na een zekere tijd met het gemeentebestuur van 
Brustem over de voorwaarden onderhandeld te hebben, stuurden 
beide abten op 22 januari 1769 een schriftelijke 'finaele 
resolutie' naar het dorp, waarop zij antwoord verwachtten.  De 
gemeentekas en het hospitaal moesten elk 400 gulden Brabants 
bijdragen. 
 
De Brustemse gerechtsdienaar, Nicolaas Breymans, ging van huis 
tot huis om de gezinshoofden op te roepen voor een volksverga-
dering op 29 januari 1769 op het Dorpsplein te Brustem, de ge- 
wone vergaderplaats. 
 
Om drie uur in de namiddag luidde de gerechtsdienaar de klok 
ten teken dat de volksraadpleging zou beginnen. Een groot deel 
van de opgeroepenen was aanwezig: 
Henricus Schoefs (19), Peter Sweldens (20), Andries Loix (21) 
en Gilis Van Ormelingen (22) als dienstdoende burgemeesters, 
Willem Celis (23), Luis Loix sr. (24), Trudo Hubar (25), 
Francis Bor-mans (26), Joseph Ledoux (27), Arnold Steukers 
(28), Gilis Boo-nen (29), Arnold Poelmans (30), Jan Peeters 
(31), Peter Sweldens sr. (32), Joannes Moria (33), Martinus 
Dams (34), Joseph Matthijs (35), Joannes Coenen (36), Jan Hayen 
(37), Gerard Boonen (38), Arnoldus Engelbosch (39), Peter Loix 
(40), Willem Claes (41), Joannes Robijns (42), Jan Vansimsen 
(43), Willem Loix (44), Laurens Strauven (45), Sebastiaen Massa 
(46), Joannes Vijgen (47), Hendrix Groeven (48), Francis 
Vandenbemden (49), Gilis Berebroeckx alias Berenboix (50), 
Peter Daenen (51), Sebastiaen Briers (52), Hendrik Petit (53), 
Huybreghs Bellis (54), Jan Dams (55), Jan Rollar (56), Herman 
Hayen (57), Gilis Mees (58), Gilis Steukers (59), koster Jan 
Leemans (60), Otto Engelbosch (61), Machiel Gielen (62), Joseph 
Lelièvre (63), Judocus Strauven (64), Cornelis Lammens (65) 
namens zijn 72-jarige vader Govaert Lammens (66), Joannes Loix 
(67), Jan Motmans (68), Willem Schoefs (69), Lamber Hoebaer 
(70) en Peter Schoofs (71), allen gemeentenaren der 
vrijheerlijkheid Brustem, alsmede Nicolaes Breymans (72) als 
gerechtsdienaar. 
 
Er waren 53 gezinshoofden tegenwoordig en de aanwezigen stelden 
zich borg voor de afwezigen. 
 
Nadat notaris Joseph-Simon Hubar uit Sint-Truiden, die tevens 
schout van Brustem was (73), de schriftelijke voorstellen van 
beide abten voorgelezen en toegelicht had, werd het volgend 
con-tract opgesteld: 
'-1-. De gemeentenaren verzaken, zowel wat henzelf als wat hun 
nakomelingen betreft, ten gunste van beider abten aan de 'aff- 
gangen' van de kerk en wat erbij hoort, op voorwaarde nochtans 



dat zij ten allen tijde ontheven zullen blijven van alle on- 
derhoud en herstellingen van deze 'affgangen', kerk, toren, 
enz., waartoe zij hetzij krachtens gewoonte, hetzij krachtens 
recht, hetzij krachtens een andere grond kunnen verplicht zijn 
en dat alle herstellingen en onderhoud ten laste zullen vallen 
van beide abten en hun opvolgers. Hierdoor moeten de abten hun 
een schriftelijke garantie geven. Verder moeten de gemeentena-
ren ten alle tijden toegang tot de kerk krijgen en behouden 
zoals zij tot nog toe steeds hadden. 
 
De gemeentekomp moet in de kerk blijven staan en de gemeente-
klok in de toren blijven hangen. In tijd van oorlog moeten de 
gemeentenaren hun spullen in gesloten kisten en kasten in de 
kerk in veiligheid mogen brengen en daar mogen laten staan tot-
dat elk gevaar geweken is. 
 
-2-. De gemeentenaren verbinden zich aan beide abten of hun ge-
volmachtigden voor de bouw van de nieuwe kerk binnen de twee 
eerstvolgende jaren een eenmalige bijdrage te geven van vier-
hon-derd gulden brabants uit de gemeentekas, te weten de helft 
bin-nen een jaar en de andere voor het einde van het volgend 
jaar. Eenzelfde bedrag zal binnen dezelfde termijn aan de abten 
be-taald worden uit het inkomen van de armengilde en hospitaal 
van Brustem. 
 
-3-. De gemeentenaren beloven bovendien al het zand, dat nodig 
is voor het bouwen van de nieuwe kerk en van wat er verder bij 
hoort, op een stuk grond binnen de jurisdictie Brustem, door de 
abten aan te wijzen, op hun kosten en lasten uit te graven en 
te vervoeren naar de plek die hun door de abten of hun gevol-
machtigde zal worden aangewezen, zodanig dat de werklieden niet 
erop zullen moeten wachten, zoniet zullen de abten het recht 
hebben het zand op kosten van de gemeente te laten uitgraven en 
vervoeren. De gemeentenaren zijn onderling overeengekomen hun 
gespan, te weten: door hen die een wagen bezitten met hun wagen 
en door hen die slechts een kar bezitten met hun kar. Degenen 
die geen paarden hebben, zullen moeten werken aan het uitgraven 
van het zand. Dat alles zal geschieden volgens een door het lot 
te bepalen beurtrol. Onbekwame kinderen mogen door de ge-
meentenaren niet naar het werk gestuurd worden, noch mogen zij 
zich door kinderen laten vervangen. Niemand mag zich hiervoor 
op de gemeente verhalen. 
 
-4-. De gemeentenaren verzaken ten gunste van de abdij van 
Averbode aan elk recht dat zij hebben of zouden kunnen hebben 
op de toegang of steeg die zich bevindt tussen de pastorie van 
Brustem en het daar gelegen 'bloeck' naast het kerkhof, voor 
zover zij aan de rechten van de heer van Brustem op enigerlei 
wijze afbreuk doen. 
 
Voor een strikte naleving van deze bepalingen stellen de ge- 
meentenaren al hun roerende en onroerende goederen als waar-
borg.' 
 
De aanwezige notaris maakte van het bovenstaande een notariële 
akte op, met Ferdinandus Verdeyen (74) en Willem Coelmont (75) 
als getuigen. Deze akte werd namens beide abten goedgekeurd en 
aanvaard door Trudo Stassens als rentmeester en priester van de 



Trudo-abdij en door Lambert Roberti als rentmeester en gevol-
machtigde van de abdij en het convent van Averbode (76). 
 
Al spoedig werd er begonnen met het werk. Als aannemer van het 
afbreken en het herbouwen van de kerk werd een zekere Peter 
Swartenbroux, meester-metselaar, vermeld (77) 
  
Bij het afbreken van het hoofdaltaar vond pastoor Vanden Nesse 
in 1769 een aantal relieken, die in een loden kist gelegd wer-
den, die 17 gulden, 17 stuivers en 2 oord kostte (78). 
 
De nieuwe bidplaats had een bijna vierkantig gebouw in 
baksteen: 
11,60 m lang en 12,62 m breed. Daarachter stond een koor met 
een groot retabelaltaar. Een sierlijst in natuursteen lag onder 
het dak.  
 
Ze werd geconsacreerd op 04 mei 1770 door de suffragaanbisschop 
(79) van Luik, Charles Alexandre d'Arberg et Vallengrin, bis-
schop van Amyzone. Ze behield de heilige Laurentius als titel-
heilige. In het hoofdaltaar sloot men de relieken in van de H. 
Celestinus en de H. Desiderius (80). 
 
In 1775 werd er nog een rekening betaald aan de meester-metse-
laar: '1775, 5 martii, aen meester Swertebroux in voldoeninge 
van sijnen staet van Brusthem kercke betaelt 415 : 11 : 1.' 
(81) 
 
De nieuwe kerk van 1769 was gebouwd in Luikse barok, terwijl de 
afgebroken driebeukige tempel uit 1578 waarschijnlijk in Ro-
maanse stijl was. 
 
In 1769-70 werd slechts de helft van het huidige schip opge-
trokken. In 1852 en 1853 werden de twee oosttraveeën en het 
vlakgesloten koor bijgebouwd. De zaalkerk werd toen verlengd 
met 12,70 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
IV.A.01.         De parochiekerk              Bronnen. 
 
 
O1.-Trudo-Jan Gerits.-"De Sint-Laurentiuskerk van Brustem en   
     haar kunstpatrimonium in de late Middeleeuwen", in OLVL., 
      jrg. 30, 1975, blz. 110 en 114. 
02.-Johannes Raets, alias 's Groots was pastoor te Brustem van 
     1459 tot 1498, 46 j. Hij werd geboren te Sint-Truiden, be- 
     diende Brustem en Kozen en werd te Brustem begraven.      
   
03.-T.J. Gerits.-a.w., blz. 114. 
04.-Lambertus werd geboren te Maastricht in 638 uit adellijke  
     ouders en kreeg opleiding van Theodardus, bisschop van    
      Maastricht. Hij werd verbannen naar Stavelot, maar kreeg 
       genade van Pepijn van Herstal. Hij werd bisschop van 
Luik.      Frankische edelen vermoordden hem in 709. 
05.-T.J.Gerits.-a.w. blz.114. 
06.-Trudo-Jan Gerits.-a.w., blz. 110. 
07.-Uit deze rekening bleek duidelijk dat de kerk van Brustem  
     behoorde aan twee tiendenheffers, de abten van Averbode en 
     St-Truiden. 
08.-Archief Abdij Averbode., I, lias 48. 
09.-A.A.A., I, register 43, folio 180r. 
10.-A.A.A., I, register 14, folio 80r. 
11.-A.A.A., I, register 46, folio 201v. 
12.-Trudo-Jan Gerits.-a.w. blz. 119-124.- Visitatierapport     
     A.A.A.,I, reg. 713. 
13.-Gerard Heynen.-'Onderzoek naar de demografische toestand 
van     Aalst, Brustem en Ordingen in 1576 en 1470', in OLVL., 
jrg.     30, 1975, blz. 178. 
   -H. Kerstens.-'Over cijns, landpacht en erfrente in de 15e 
en     16e eeuw te Brustem, Aalst en Ordingen', in OLVL., jrg. 
        30, 1975, blz. 314. 
14.-Guil. Simenon.-'Visitationes 1613-1763', Luik, 1939, blz.  
     110 tot 114. 
15.-Idem. 
16.-Dit blijkt uit de rekeningen. 
17.-Trudo-Jan Gerits.-'De Sint-Laurentiuskerk van Brustem ten  
     tijde van pastoor Pieter Deliën (1654-1673)' in Histori-
sche     Bijdragen G. Heynen, 1984, blz. 176. 
18.-Jaak Brouwers.-'Bouw van een nieuwe kerk in Brustem in     
     1769', in Limburg, jrg. 67, 1988, blz. 11. 
   -R.A.H.-Brustem, gichtregister 64, folio 246-249. 
19.-Schoofs Henri.-Br.14.04.1714-+28.08.1801, (87j).  
    -z.v. Willem Schoofs en Catharina Daniëls.     
    -gehuwd met Maria Martens, 1711-+28.10.1794, (83j).  
    -vader van:  
     -Catharina, Br.27.08.1737-+08.05.1831, (94j),(x Lambert   
       Steuckers, Br.°19.01.1743, z.v. Joannes Steuckers en 
Anna       Raymaekers).  



     -Willem, Br.O3.05.1741-+27.05.1828, (87j), (x Joanna 
Eggen;       xx Catharina Vanstapel) Tomstr.  
     -Ida, Br.20.10.1743 (x 30.01.1774 Jacobus Leemans,        
       Br.07.01.1746-+Vilvoorde 15.04.1806, koster).  
     -Joannes, Br.06.01.1746-+13.03.1829, (83j), (x Margot Van- 
      Simpsen, Br.°1740-+1808, (67j), Luikersteenweg.).        
      -Henri-Mathieu, Br.21.09.1748-+01.07.1829, (81j), 
'cabare-       tier' aan gasthuispoel (x Jeanne-Marie Bormans), 
               Br.°12.11.1758-+18.10.1820, weduwe v. Jean-
François Coart,       d.v. François Bormans en Anna-Catharina 
Schevenels).           -Gerard, Br. 03.02.1752-+02.02.1810, 
(58j), (x 16.09.1781,  
      Maria-Magdalena Mees, Br.°1760-+1820), Distelbroek.       
     -Cornelius Br.14.09.1759-+30.09.1846, (87j) (x Barbara    
       Leunen, Gotem 1752-+Br.1819, xx Joanna-Elisabeth Van-
herck,       °Gelinden, 1787-+Br.1882), Bakkershof. 
    -burgemeester: 1763, 1765-1769, 1772-1774, 1776-1777, 1779- 
     1781,1783; woonde Bakkershof. 
 20.-Sweldens Petrus jr.- Br. 20.11.1718-+12.01.1795, (77j).  
    -z.v. Petrus Sweldens sr. en Agnes Renaerts, (x 
19.04.1700).     -echtgen. op 29.04.1742 van Margaretha Rosen, 
1715-+Br.          23.01.1781, (66j). 
    -vader van:  
     -Marie-Agnes, Br.18.01.1745 en Anna-Maria, Br.26.10.1749, 
     -Maria-Agnes, Br.05.05.1752 (x 02.05.1773 Jean Janssens,  
       °Mechelen-Bov. 08.02.1743-+Br.01.06.1824)).   
    -landbouwer Bovendorp, burgemeester tussen 1750 en         
      1793, bestuurslid O.L.V.-gilde 1770, armenmomber 1770. 
21.-Loix Andries 2.- Br.22.07.1726. 
    -z.v. Godfried-Joannes sr. Loix, °1690-+1743 en Gertrudis  
      Schoefs, Br.+18.05.1776. 
    -echtgen. op 17.09.1752 van Maria-Cath. Claes, Br.-09.-    
      02.1722, d.v. Carolus Claes en Elisabeth Vijgen.          
    -vader van:  
     -Johanna, Br.1751-+1751, (1m) en Maria-Elisabeth, 
Br.1753,      -Johanna-Gertrude, Br.1755 en Carolus, Br.1757-
+           
     -Godefridus, Br.11.01.1759-+01.12.1802, (43j), (x 12.10.- 
       1802 Maria-Anna Knaepen, °Hendrieken 1776-+Br.1846, d.v. 
       Jean Knaepen en Elisabeth Timmermans). Hij + na enkele  
        maanden huwelijk en zij hertrouwde op ,05.06.1803 met  
         Jean-Louis-Joseph Stevaux, Brussel, 21.10.1780-
+Br.1846,        (66j), z.v. Jean-Baptist Stevaux-Bellis. 
     -landbouwer, burgemeester tussen 1757 en 1785, lid kerk-  
       fabriek in 1784.  
22.-Van Ormelingen Egide.-  Br.12.01.1736-+22.03.1799, (63j). 
    -z.v. Simon Van Ormelingen en Johanna Stuykers, +Br.1776.  
     -huwde op 08.01.1764 met Catharina Loix, Br.11.02.1736, 
d.v. 
     Govaert Loix-Schoofs  
    -vader van:  
     -Simon, Br.1764-+1798, (x Cath. Peeters uit Aalst).       
      -Godefroid, Br.1765, (x Ida Delaid, Heks 1761).  



     -Simon, Br.1768-+1840,(72j), (x 1796 Joanna-Barbara Moria, 
      Br.1780-+1801, (21j), d.v. Jean Moria-Lammens, xx Anna-  
       Catharina-Maria Reweghs, Zep. 1762-+Br.1850, (84j).  
     -Johanna-Gertrude,Br.1771-+1797,(26j).               
     -Willem, Br.1774-+1826, (x 18.01.1801 Maria-Catharina     
       Groven, Hoep.1782-+Br.1861, (79j).        
     -Anna-Catharina, Br.1777-+1795, (18j). 
    -landbouwer op het Dorpsplein, burgemeester tussen 1763 en 
      1774, armenmeester 1784-1790. 
23.-Celis Willem.-  1723. 
    -echtgen.v. Anna-Catharina Lutinx, 1718. 
    -vader van:  
     -Guilliel, 1741 en Anna-Maria, +,  
     -Anna-Gertrude, +, en  Anna-Christina, 1747,  
     -Petrus, 1747-+, en Anna-Catharina, 1749,   
     -Leonard, 1750.  
    -woonde achter de poel en had '5 bonders labeur'. 
24.-Loix Lodewijk, jr.- Br.02.04.1725-+22.12.1793, (68j). 
    -z.v. Andries 1 Loix, Br.1696-+1742 en Agnes 
Robaer,+Br.1740 
    -echtgen. op 03.05.1750 van Margaretha Vanden Velde. 
    -vader van:  
     -Govaert de oude, Br.07.11.1751-+02.08.1825, (74j), (x    
       03.06.1779 Joanna-Gertrude Lammens, Br.30.10.1750-
+14.08.       1785, (35j), (d.v. Govaert Lammens en Catharina 
Schoofs); 
      xx Anna-Catharina Manshoven, °1755-+11.01.1815).        
     -Joannes-Ludovic,Br.01.09.1755-+03.11.1842,(br.Antonius).  
    -landbouwer, lid St-Joris: 10.06.1763 en deken in 1770,    
      burgem. in 1770, bestuurslid O.L.V.-gilde 1770. 
 
 
25.-Hubar Trudo.-  1725.-huwde met Joanna Senden, 1718. 
    -vader van Gertrudis, 1756.     
    -woonde op Bruksken en was werkman. 
26.-Bormans Frans-Henri.- Br.1718-+5 messidor XIII(26.06.1805) 
    -z.v. Hendrik Bormans, Br.01.11.1737 en Joanna Vanelderen. 
     -echtgen.v. Anna-Catharina Schevenels, Br.1729-+1796. 
    -vader van:  
     -Godefroid, Br.25.03.1756.  
     -Johanna-Maria, Br.12.11.1758-+18.10.1820, (62j), (x      
       11.01.1784 Jean-François Coart, xx Henri-Mathieu 
Schoofs,       °1748-+1829, herbergier aan gasthuispoel.  
     -Anna-Elisabeth, Br.07.03.1761 (x 11.05.1791 Nicolas      
       Wijnants, Br.31.07.1765-+10.05.1849),            
     -Anna-Catharina, Br.05.11.1763.  
     -Henri-Jacobus, Br.21.08.1765 (x 01.07.1793 Johanna-
Barbara       Moria, Br.24.07.1771-+03.12.1801, (30j),  d.v. 
Gerard Mo-       ria en Catharina Pexsters. xx Anna-Maria 
Grauls,                Kerkom 1768-+Br.18.12.1850). 
     -Anna-Catharina, Br.30.07.1768-+08.03.1836, (x 11.10.1801 



       Guill. Strauven, Br.11.07.1763-+10.11.1830, z.v. Laurent 
       Strauven en Marie Robaer),            
     -Petrus, Br.29.03.1771,   
     -Maria-Ida 07.08.1773, (x april 1798 Willem Poelmans). 
    -landbouwer op Bruksken, labeurde met 1 ploeg en had meid, 
      knecht en varkenshoeder. 
27.-Ledoux Joseph.-  1703. -gehuwd met Barbara Klercks, 1701. 
     -was werkman en woonde op Nerem. 
28.-Steukers Arnold.- Br.11.04.1694. 
    -z.v. Pasman Steukers (burgemeester in 1708) en Catha-     
      rina Van Simpsen, die in de Houtstraat (Oude Borgwormse- 
       weg) een hoeve hadden.     
    -echtgen.v. Maria Roey en op 26.10.1755 Elisabeth Claes,   
      09.09.1713.   
    -herbergier-landbouwer, woonde naast het 'Saphof' 'aen de 
     Bellinckstraet, over de nieuwen cassyde naer Luyck'. 
    -burgemeester in 1733, 1742-1745, 1749. 
29.-Boonen Gilis, 
    -echtgen.v. Catharina Van Elsom en op 12.04.1774 van       
      Elisabeth De Wit uit Wellen. 
    -gezinshoofd in 1768 te Kortenbos. 
30.-Poelmans Arnold, 
    -echtgen.v. Catherine Deglin.     
    -gezinshoofd in 1768. 
31.-Peeters Jan.- 1723. 
    -echtgen.v. Gertrude Wintmolders, 1728. 
    -werkman in 1763 op Terstok, gezinshoofd in 1768. 
32.-Sweldens Peter-Hubert sr.- Br.09.11.1675-+31.03.1756, 
(81j). 
    -z.v. Paulus Sweldens-Van Aken. (x 25.01.1675). 
    -echtgen. op 19.04.1700 van Agnes Renaerts. 
    -vader van:  
     -Paulus-Martin, Br.22.02.1701-+20.12.1760, (59j), (x 
27.01. 
      1724 Catharina Vijgen, +Br.1789, cabaretier Rasop).  
     -Maria, Br.04.06.1706, (x Gilis Coelmont, °Br.1705-+1777) 
      -Agnes, Br.01.06.1708, (x 1745 Egide Steuckers). 
     -Egide, Br.05.05.1711 en Deodatus, Br.25.12.1712,  
     -Joannes-Frans, Br.03.03.1715,  
     -Petrus jr. Br.20.11.1718-+12.01.1795, (77j) (x 1742 Marg. 
      Roosen, 1715-+Br.23.01.1781). 
    -landbouwer, burgemeester 1715, 1717, 1727 en 1728, kerk-  
      meester 1701-1703, deken St-Jorisgilde 1726, bestuurslid 
       O.L.V.-gilde 1770. 
    -op 13 januari 1792 (volgens gicht 59 folio 401v) had      
      Petrus jr. Sweldens een halfbroer nl. Coon Sevenants. Was 
      zijn moeder Maria van Aken dan reeds weduwe van Sevenants 
      voor haar huwelijk in 1675? 
33.-Moria Jan.- Br.1717-+26.12.1791, (74j). 
    -z.v. Jan Moriens.     
    -echtgen. op 03.03.1737 van Barbara Adjudant, Br.+30.04. 
     1767, d.v. Jan Adjudant en Elisabeth Sweldens. 
    -vader van:  
     -Gerard, Br.27.01.1738-+22.03.1824 (x Cath. Pexsters, 



°Zep.       24.01.1733-Br.+03.05.1804).  
     -Marie-Elisabeth, Br.1741-+26.09.1808, (67j).  
     -Egide, Br.11.10.1743-+04.12.1830 (x 07.01.1772 Cath.     
       Waernis, Rummen-+Br.10.03.1814; xx 14.07.1814 Maria-    
        Joanna Briers, Br.08.06.1787).                        
     -Joanna, Br.1745, (x1769 Willem Loix, Br.23.01.1733-      
       +26.03.1816, (83j), z.v. Ludovic Loix en Christine      
        Lavé).  
     -Anna-Catharina, Br.11.05.1748.  
     -Joannes, Br.04.12.1750-+21.08.1781, (31j),  (x 03.06.1779 
      Maria Lammens, Br.°07.11.1744-+30.09.1780), (36j), d.v.  
       Govaert Lammens  en Catharina Schoofs. 
    -landbouwer, burgemeester 1747, 1757, 1759-1762, kerkmees- 
      ter 1758-1785, deken St-Jorisgilde 1759,1775,1776, koning 
      St-Joris van 1763 tot 1772. 
34.-Dams Martinus.-Br.1718.-echtgen.v. Johanna Peeters, 1717. 
    -vader van:  
     -Simon, Br.10.05.1746 en  Cornelius, Br.°1747 
     -Aldegonde Br.° 1749 en Joannes, Br.°1751, (x Ida         
       Berebroux). 
     -Anna-Maria, Br.°1756 en Johanna, Br.°1756-+12.04.1756,  
     -Johanna-Maria, Br.08.01.1758, (x Henri Mees).  
     -Anna, Br.25.09.1763.  
    -woonde op het Bovenste Dorp en was werkman. 
35.-Matthijs Joseph.-  1728, afkomstig van Schurhoven. 
    -echtgenoot op 16.09.1759 van Gertrude Poelmans, 1726. 
    -was in 1763 werkman op Terstok. 
    -vader van:  
     -Joes, 1753 en Elisabeth, 1756,  
     -Gertrudis, 1761 en Johannes-Frans, 1765. 
36.-Coenen Joannes.- 
    -echtgen.v. Maria Swennen, +18 floreal XIII (1805),        
      weefster, d.v. Pierre Swennen en Maria-Elisabeth         
       Hesbeens. 
    -vader van:  
     -Guillaume, 1766 en Anna-Elisabeth, 1768,  
     -Aldegonde, 1771 en Anna-Maria, 1774,  
     -Joannes, 1776. 
37.-Hayen Jan.-  1696. 
    -echtgen.v. Maria Smolders, 1704. 
    -vader van:  
     -Herman, °1737-+1775, (38j).      
     -Johanna-Maria, 1743, (x 24.04.1765 Lambert Medarts).  
     -Johannes-Jacobus,  
     -Frans, 16.01.1746,  
     -Maria-Gertrude, 01.08.1748, (x 03.02.1754 Lambert Hayen). 
    -werkman op Nerem. 
38.-Boonen Gerard.- 06.03.1727-+15.10.1799,(23 vendém.VIII)    
     -echtgen.v. Elisabeth Daenen, 1722. 
    -vader van:  
     -Bernard, Br.1751 en Johanna-Maria, Br.29.08.1753.        
     -Fredericus, 1755 en Ludovicus, Br.24.01.1759.  



     -Arnold, Br.06.06.1760. 
    -lid St-Joris in 1753, bestuurslid in 1763 en deken in 
1770. 
    -landbouwer met 1 ploeg op de Luikersteenweg. 
39.-Engelbosch Arnold.- Br.30.11.1726. 
    -z.v. Otto Engelbosch, +Br.1770 en Maria Joris, +1739,     
      die huwden op 11.11.1725. 
    -echtgen.v. Maria Vanbrabant.     
    -vader van:  
     -Anna-Maria, Br.31.01.1750, (x 21.04.1776 Guillaume       
       Schoofs, °Br.02.01.1744, z.v. Petrus Schoofs en Lucia   
        Sproelants).  
     -Elisabeth, Br.30.07.1752 en Margaretha, Br.29.12.1756. 
    -was werkman en woonde op Rasop. 
40.-Loix Peter.- Br.O1.03.1734. 
    -z.v. Govaert-Joannes den ouden Loix, 1690-+1743 en Gertru-  
     de Schoofs, +18.05.1776. 
41.-Claes Willem.- Br.1698-+06.05.1776. 
    -z.v. Carol Claes, °1689 en Vijgen Elisabeth.     
    -echtgen.v. Anna Ceulers, 1699. 
    -vader van:  
     -Anna-Maria, Br.21.01.1737, (x 06.09.1758 Joannes Vijgen,  
      27.08.1730-+14.12.1788, (58j), z.v. Joannes Vijgen en    
       Joanna Daniëls).      
     -Martinus, Br.05.09.1739. 
    -burgemeester in 1746, herbergier in 't centrum in 1763. 
42.-Robijns Joannes.- Br.1703-+17.04.1782. 
    -z.v. Martinus Robijns, alfaris St-Joris.     
    -echtgen.v. Elisabeth-Isabella Rega, Br.25.05.1700, d.v. 
Ar- 
     nold Rega en Suzanna Dehoog. 
    -vader van:  
     -Jan, Br.23.01.1729, burgem.: 1780-81, 1787-89.  
     -Maria-Catharina, Br.08.01.1731. 
     -Henri, Br.06.02.1733 en Godefroid, Br.22.10.1734.  
     -Martinus, Br.21.08.1737. 
    -landbouwer 2 ploegen, 5x burgem. tussen 1725 en 1758.     
      -woonde op Brukske aan de 'meulen'. 
43.-Van Simpsen Jan.-  1708. 
    -echtgenoot van Catharina Sixen, 1697 en Anna Jammaers.  
    -vader van: Anna-Maria, 11.10.1743 en Joes, °1750.    
    -lid St-Joris, 24.04.1746, deken in 1764, bestuurslid      
      1686, afvaart in 1689.  
    -werkman Luikersteenweg, naast de beek, richting Luik.  
44.-Loix Willem.- Br.11.05.1724. 
    -z.v. Govaert-Joannes Loix sr., Br.1690-+1743 en           
      Gertrude Schoofs, +Br.18.05.1776. 
    -huwde met Agnes Schoofs. 
    -vader van:  
     -Godefroid, +Br.24.08.1790. 
    -lid St-Joris vanaf 10 juni 1763. 
    -landbouwer in de Pipelstraat en kan de vader van Joannes- 
      Melchior Loix zijn. 



45.-Strauwen Laurens.- Br.11.10.1718. 
    -z.v. Judocus Strauwen en Anna Leemans.     
    -echtgen.v. Anna-Gertrude Daenen of Anenrode, 1728. 
    -vader van:  
     -Henri, 22.08.1748-+06.11.1817, (x Barbara Moyaerts uit   
       Gingelom).  
     -Joseph, Br.13.02.1751-+04.02.1833, (x Maria-Gertr. Hou-  
       baer en Aleydis Dignef, °Aalst 1773).  
     -Laurent, Br.°30.05.1756, 
     -Elisabeth en Andreas, Br.°19.03.1760.      
     -Anna-Martina, Br.23.05.1762. 
    -werkman, woonde naast Henri Bormans op Bruksken. 
46.-Massa Sebastiaen.-  1735. 
    -z.v. Pierre Massa en Joanna Heusdens. 
    -echtgen.v. Anna-Maria Swartenbroeckx, 19.08.1725-+13 fruc- 
     tidor XIII (31.08.1805), d.v. Walter Swartenbroeckx en    
      Anna Vijgen. 
    -vader van:  
     -Walter, 1758, Petrus, 1761, Anna, 1764 en Johanna-     
       Catharina, Br.10.04.1768. 
    -landbouwer met 1 ploeg op de Luikersteenweg-'Barier'. 
47.-Vijgen Joannes of Jan jr..- Br.27.08.1730-+14.12.1788. 
    -z.v. Willem Vijgen, 1723-+1758 en Johanna Daniëls 
     +1774, kleermaker, herbergier, landbouwer.     
    -echtgen.v. Anna-Maria Claes, 1737. 
    -vader van:  
     -Johanna-Maria, Br.28.05.1760-+1779,(19j).  
     -Willem, Br.16.03.1762.  
     -Anna-Maria, Br.12.05.1764 (x Pieter-Arnold 0tten), 
     -Maria-Josephine, Br.16.08.1766.  
     -Anna, Br.10.03.1769-+19.05.1771, (2j).  
     -Elisabeth, Br.1770 en Anna-Catharina, Br.1772,         
     -Joannes, Br.10.03.1774-+20.03.1774, (10d).  
     -Anna, Br.06.03.1775-+04.04.1775, (1m).  
     -Anna, Br.13.03.1776,  
     -Maria-Joanna, Br.+1779 en Maria-Johanna, Br.1780.       
    -burgemeester en  deken St-Joris. Bezat veel gronden. 
48.-Groeven Henri.-  1710.-echtgen.v.Maria Creten, 1714. 
    -vader van:  
     -Christina, 1749; Henri, 1751; Christina, °1748; Henri,  
       °1750; Willem, 1753, en Joes, °1755. 
     -landbouwer met 1 ploeg niet ver van het kasteel. 
49.-Vandenbemden Francis.- Br.1727. 
    -echtgen.v. Johanna-Catharina Claes, Hoep.1729. 
    -vader van:  
     -Joes, Br.31.08.1752; Elisabeth, 17.02.1753; Francis,     
       Br.02.04.1755; Arnold, Br.19.04.1757, (x Joanna-Cath.- 
        Gertrude Loix; xx 15.03.1795 Gertrude Matthijs uit 
Gorsem       °1761); Maria-Elisabeth, Br.15.04.1760-+25.04.1835 
(x           Joannes Mathues, °Hoegaerden); Gerard, 
Br.20.10.1762;           Nicolas °20.08.1765-05.06.1846, (x 



Maria-Anna Schoofs);         Peter, Br.20.08.1765-+17.02.1839, 
(74j), (x Maria Schoofs,       Br.11.08.1779-+16.10.1865, d.v. 
Willem Schoofs en Maria-        Gertrude Berebrouckx, 
'cabaretier' Dorpsstraat; Lambert ° 
      11.03.1771-+02.02.1833, (62j) (x Joanna Goessens, +Aalst; 
      xx Joanna Houry, °25.04.1808. 
50.-Berebroeckx Egide.- Br.18.10.1730-+16.11.1805, (75j). 
    -z.v. Nicolaas Berebroeckx-Steuckers.  
    -echtgen.v. Catharina Schoofs, +04.08.1762 en op 12.04.1763 
     van Anna-Catharina Vanden Dwije. 
    -vader in het eerste huwelijk van:  
     -Catharina, Br.28.10.1756-+jaar XIII (22.10.1804), 
Kapelhof  
     -Petrus, Br.1758; Nicolaus, Br.1760; Gertrude, Br.1761. 
    -in het tweede huwelijk werden geboren:  
     -Maria-Johanna, Br.1764; Anna-Gertrude, Br.1768; Egidius, 
      Br.1775. 
    -'handtwercker' 
 51.-Daenen Peter.-   
    -echtgen. op 02.06.1735 van Elisabeth Renaerts, 1719. 
    -vader van:  
     -Henri, Br.1739 en Martin, Br.1741,  
     -Joanna, Br.1744-+ST., (x 12.06.1774 Guillaume Velaerts 
uit       Melveren). 
     -Anna-Elisabeth, Br.25.09.1745, (x 31.01.Joannes 
Tachelet).  
     -Petrus sr. (Nerem), Br.29.11.1749 (x A.C. Gemis),        
     -Nicolaus, Br.18.03.1753, (x M.C. Milissen, °Aalst 1754).  
     -Anna-Catharina, Br.23.10.1755,  
     -Maria-Gertrude, Br.22.06.1760, (x 16.11.1789 Peter       
       Brugmans). 
    -hij baatte een herberg uit op Nerem. 
52.-Briers of Brees Sebastiaen.- ST.1727-+Br.20.02.1818,(91j). 
    -echtgen.v. Johanna-Maria Daenen, Br.1727. 
    -vader van:  
     -Jacobus, Br.1756, (x 13.06.1786 Anna-Maria Steuckers).  
     -Joanna-Maria, ST.30.12.1757, (x 1801Charles Clemens, 
      °Attenh.1759.  
     -Anna-Maria, Br.29.09.1760, (x 08.01.1783 Henri Mees,     
       Rijkel).  
     -Henri, Br.10.11.1763,  
     -Maria-Elisabeth, Br.25.02.1766-+18.09.1816, (x Jan-
Lambert       Bellis, °ST.1777-+Rijkel 1852).  
     -Sebastiaan, Br.26.08.1770 (x 20.02.1803 Emerence Der-    
      wael, Gotem 22.04.1767). 
    -werd knaap in de St-Jorisgilde in 1783, wever in 1763. 
53.-Petit Hendrik.- Ord.1723. 
    -echtgen. op 19.10.1751 van Maria-Elisabeth Daems, 1721 
    -vader van:  
     -Joes, Br.1752,  
     -Simon, Br.1753, (x 08.02.1790 Anna-Gertrude Boonen).  
     -Aldegondis, Br.1759 en  Arnold, Br.1760.     



    -was afkomstig van Bautershoven-Ordingen; werman Bovendorp. 
54.-Bellis Huybreghs.-  1723. 
    -echtgen.v. Anna-Gertrude Lambrechts, 1710. 
    -vader van Lambert Bellis, 1749, agent municipal in 1795   
      en adjoint-au-maire in 1811, (x Joanna-Catharina 
Buysmans). 
    -arbeider. 
55.-Dams Jan.-  1733.     
    -echtgen.v. Ida Steuckers. 
    -woonde bij zijn schoonmoeder weduwe Catharina Steuckers 
    -gezinshoofd in 1768. 
56.-Rollar Jan. Mogelijk bedoelde men Joes Labaer. 
    -gezinshoofd in 1768, maar woonde bij zijn moeder Maria    
      Zepers, wed.v. Joannes Labaer uit Opheers. 
57.-Hayen Herman.- 1737. 
    -echtgen.v. Barbara Billen, °Gelmen 1725-+Br.08.07.1806. 
    -vader van: Henri, Maria-Gertrude en Anne-Gertrude. 
    -werkman in 1763. 
58.-Mees Gilis.- 1733.-echtgen.v. Aldegonde Hayen, 1726. 
    -vader van:  
     -Petrus, 1758,  
     -Maria-Margaretha, 1761, (x 16.09.1781 Gerard Schoofs).  
     -Maria-Catharina, 1764. 
    -werkman in 1763. 
59.-Steuckers Gilis jr..- Br.01.03.1712-+26.01.1771, (59j). 
    -z.v. Gilis sr. Steuckers en Gertrude Claes. 
    -echtgen.v. Maria Prenau, +1794. 
    -vader van:  
      -Simon,      
      -Gertrude, Br.1749, (x 1783 Daniël Briers; xx 1815 Joseph 
       Libens).  
     -Egidius, Br.1753, Joanna-Maria, Br.1757, Maria-Agnes,   
       Br.1760, Joes en Jan. 
    -burgemeester: 1746, 1747 en 1749; deken St-Joris in 1760. 
60.-Leemans Jan.- Br.1720-+26.04.1791, (71j). 
    -echtgen.v. Anna-Maria Motmans, 1725-+30.11.1772 en        
      op 01.11.1773 van Maria Nijs uit Ordingen. 
    -vader van:  
     -Jacobus, Br.07.01.1746-+Vilvoorde 15.04.1806, (60j) de   
       latere koster, (x 30.01.1774 Ida Schoofs, 
Br.°20.10.1743).  
     -Maria-Elisabeth, Br.04.03.1749-+1827.  
     -Maria-Christina, Br.1753-+1824 (x 31.01.1779 Jan Libens).  
     -Michaël, Br.19.04.1757 (x Cath. Butjens).  
     -Johanna-Maria, Br.1759, (x 16.04.1792 François Pollenus  
       uit Borlo).  
     -Joannis, Br.14.10.1763,  
     -Anna-Catharina, Br.11.07.1766, (x 13.02.1791 Andreas     
       Strauven).  
     -Agnes,  en  Gertrude, Br.19.08.1769. 
    -in het tweede huwelijk werd Willem, 11.01.1774 geboren. 
    -hij was koster tot 1791 en opgevolgd door zoon Jacobus. 
61.-Engelbosch Otto.- +Br.1770. 



    -z.v. Rene Engelbosch.     
    -echtgen. op 11.11.1725 van Maria Joris, +1739 en op       
      12.04.1742 van Anna-Maria Adjudant, +30.01.1772. 
    -vader van:  
     -Arnold, Br.30.11.1726, (x Maria Vanbrabant).  
     -Joannes-Leon, Br.16.12.1727.         
     -Joannes-Bernard, Br.01.07.1729, (x Maria-Catharina       
       Bourdoux).  
     -Bernard, Br.01.06.1732 en Elisabeth, Br.10.05.1733,  
     -Christophorus, Br.05.08.1734 (x M.El. Corthouts),  
     -Ida-Johanna, Br.12.09.1736 en Anna, Br.07.02.1738. 
    -in het tweede huwelijk werden geboren:  
     -Anna-Maria, Br.1743, Renerus, Br.1745 en Gullielmus,    
       Br.1753.     
    -burgemeester in 1732 en 1733, deken St-Joris: negenmaal   
      tussen 1727 en 1768. 
62.-Gielen Machiel.- Br.1720. 
    -echtgen.v. Aleidis Bormans of Elisabeth Bormans,          
     Br. 1713, d.v. Henri Borremans en Joanna Van Elderen. 
    -vader van:  
     -Silvester, Br.1748; Michaël, Br.1750; Elisa Br.1756.   
  
    -St-Joris:1752, deken:1765, alfaris:1767, afvaart:1789     
  
63.-Lelièvre Joseph-Bernard.- Borgworm 1693. 
    -echtgen.v.   Marie-Catharine Govin. 
    -vader van:  
     -Petrus-Hubert, Borgworm, 1731-+Br.20.05.1791 (x 15.      
       05.1774 Johanna-Catharina Lammens, Br.31.01.1738-+30.   
        09.1811, d.v. Govaert Lammens, Br.05.03.1701-
+28.02.1794       en Catharina Schoofs, Br.+24.11.1775),       
       
     -Maria-Anna, Borgworm, 1739-+25.11.1813 (x 15.08.1764     
       Guillaume Lammens, Br.14.01.1737-+14.06.1816, z.v. 
      Govaert Lammens-Schoofs. 
     -Maria-Elisabeth, Borgworm, 1740-+23.02.1825 (x 20.04.    
       1760 Cornelis-Jean Lammens, Br. 02.02.1731-+28.03.1778, 
      z.v. Govaert Lammens-Schoofs. 
    -molenaar in 1745 in de watermolen aan de Geelstraat. 
    -de drie kinderen van Joseph Lelièvre-Govin trouwden met de 
     drie kinderen van Govaert Lammens-Schoofs. 
64.-Strauven Judocus-Joseph-Laurent.- Br.1735. 
    -echtgen. op 12.09.1756 van Margaretha Roebaer, 1733. 
    -vader van:  
     -Joseph, Br.1757,  
     -Paulus, Br.16.05.1758 en Anna-Maria, Br.1760, 
     -Willem, Br.11.07.1763-+10.11.1830, (x 1801 Anna-Catharina 
      Bormans, d.v. Frans-Henri.) 
     -André, °18.02.1765-+26.12.1807, (x 1794 Anna-Catharina   
       Leemans, °Odeur 1766.    
    -in 1763 was hij een kleermaker, die uit werken ging. 
65.-Lammens Cornelis-Jean.- Br.02.02.1731-+28.03.1778. 
    -z.v. Govaert Lammens-Schoofs. 



    -klz.v. Cornelis Lammens-Rega.     
    -echtgen. op 20.04.1760 van Maria-Elisabeth Lelièvre,      
      °Borgw.1740-+Br.23.02.1825 (85j), d.v.   Joseph Lelièvre- 
      Govin. 
    -vader van:  
     -Joseph-Silvester, Br.30.12.1760-+01.02.1761,(1m).  
     -Maria-Catharina, Br.01.11.1761, (x Henri Nagels; xx      
       02.07.1797 Corneille Pulinckx). 
     -Joseph-Antoine, Br.18.04.1765-+03.03.1853,(88j), (x 
10.01. 
      1790 Maria-Catharina Sweldens, d.v. Peter Sweldens en Ida 
      Loix, xx 11.12.1816 Anne-Catharine Vanheer),  die brouwer 
      was op de Tongersestwg en in 1810 lid van de 'Conseil    
       Municipale'.        
     -Godefroid, Br.10.03.1768 en Joannes, Br.°27.02.1772.  
     -Maria-Cornelia, Br.27.02.1774-+06.01.1818, (44j), (x     
       08.11.1801 Jean Grommen). 
66.-Lammens Govaert.- Br.25.03.1701-+28.02.1794.        
    -z.v. Cornelis Lammens-Rega. 
    -echtgen. op 31.07.1729 van Catharina Schoofs, Br.+24.     
      11.1775, d.v. Joannes Schoofs. 
    -vader van:  
     -Cornelis, Br.02.02.1731-+28.03.1778 (x 20.04.1760 Maria- 
       Elisabeth Lelièvre, °Borgw.1840-+1825, d.v. Joseph-
Bernard       Leliévre-Govin). 
     -Willem, Br.°14.01.1737-+14.06.1816, (79j), (x 15.08.1764 
       Maria-Anna Leliévre, °1739-+Br.1813, d.v. Joseph-Bernard 
       Leliévre-Govin.    
     -Johanna-Catharina, Br.31.01.1738-+30.09.1811, (73j),  (x 
       15.05.1774 Petrus Lelièvre, molenaar, °Borgw.1731-      
        +Br.1791).          
     -N, Br.+1739,  
     -Joannes, Br.18.12.1741,  
     -Maria, Br.07.11.1744-+30.09.1880, (36j), (x 03.06.1779   
       Joannes Moria, °1750-+1781, (31j), z.v. Jan Moria en    
        Barbara Adjudant.  
     -Godefroid, Br.25.09.1747-+,  
     -Joanna-Gertrude, Br.30.10.1750-+14.08.1785, (35j), (x    
       03.06.1779 Govaert Loix de oude, °1751-+1825) 
Kogelsteeg. 
    -landbouwer 11,5 ha in 1763, burgemeester in 1749, kerk-   
      meester 1752-1761. 
 
67.-Loix Joannes.- Br.30.07.1706. 
    -z.v. Lowies Loix en Gertrudis Vanleeuw. 
     -echtgen. op 03.08.1738 van Catharina Boling, 1698. 
     -vader van:  
      -Egidius, Br.07.06.1741-+1763, (22j).  
      -Anna-Catharina, Br.1743, (x 28.05.1772 Joannes Schoofs). 
68.-Motmans Jan.- 1733. 
    -echtgen.v. Catharina Peeters. 
    -gezinshoofd in 1768 en hij labeurde met 1 ploeg. 
69.-Schoefs Willem.- Br.09.07.1743-+17.11.1815, (72j). 
    -z.v. Willem Schoefs, Br.°1721-+1760 en Maria-Anna Daniëls. 



    -echtgenoot op 23.11.1766 van Anna-Gertrude Berebrouckx, 
     Br.11.03.1746, dochter van Nicolaas Berebrouckx, Br.+03   
     .07.1750 en Catharina Stuykers. 
    -vader van:  
     -Maria-Anna, °Br.24.12.1767 en Laurent, °Br.11.08.1770.   
      -Anna-Catharina, Br.17.12.1772-+16.09.1865, (93j).  
     -Gertrudis, °Br.05.07.1774-+02.09.1840, (66j), ongeh.      
     -Maria-Catharina, °Br.22.02.1777 
     -Anna-Maria-Catharina, Br 11.08.1779-+16.10.1865, (86j), 
(x       1798 Peter Vanderbemden, Br.20.08.1765-+17.02.1839,   
         'cabaretier' 
     -Maria-Ida, Br.05.05.1782 (x 27.111.1809 Jan-Arnold       
       Dams, Br.14.10.1780-+01.04.1854),  
     -Anna-Elisabeth, Br.12.11.1784-+07.07.1860, (75j), ongeh.  
     -Maria-Catharina, Br.26.03.1787-+07.11.1854, (67j), ongeh.  
     -Willem, °Br.16.11.1789 en Ludovic, °Br.15.10.1792.     
    -landbouwer met 9,16 ha in 1797 in het Kuistert.  
    -burgemeester tussen 1765 en 1793. Lid van de 'Conseil     
      Municipale' in 1810-1815. 
    -bijgenaamd 'den langen'. 
70.-Hoebar Lamber, 
    -echtgen.v. Catharina Borremans. 
    -vader van:  
     -Petrus-Henri, Br.31.05.1750-+10.09.1815, (65j), (x 13.-  
       01.1789 Anna-Catharina Wijnants, °Vechmaal 1758-+Br.    
        13.03.1831.  
     -Catharina, Br.23.12.1751 en Margaretha, Br.07.10.1753.  
     -Franciscus, Br.29.03.1763 en Joannes, Br.26.02.1766.  
     -Maria-Gertrude, Br.01.01.1769, (x 04.11.1792 Joannes     
       Christiaens).        
     -Michaël, Br.27.07.1770, (x 21.11.1804 Anne-Marie Vivier). 
71.-Schoofs Peter.- Br.1693 
    -echtgen.v. Lucia Sproelants. 
    -vader van:  
     -Willem, Br.02.01.1744 en Petrus, Br.°30.07.1749.,  
    -werkman. 
72.-Breymans Nicolaus.-  1720.-echtgen.v. Maria Polus 1700. 
    -gerechtsdienaar van de Brustemse schepenbank van 1749 tot 
      1778. Op 25 november 1781: 'geleden dienaar'. 
    -in zijn gezin woonde een meisje: Margaretha Porta. 
73.-Hubar Joseph-Simon.  
    -huwde op 13.03.1757 te St-Truiden met Elisabeth Steynen. 
    -schout van Brustem:1756-1778 en schepen tot 1793. 
    -notaris in de Ridderstraat te St-Truiden:1751-1797. 
74.-Verdeyen Ferdinandus: getuige voor de abten. 
75.-Coelmont Willem, 'pachter', Br.17.01.1747-+20.04.1787 
    -echtgenoot op 17.04.1773 van Maria-Anna Hesbeens, 1749- 
     +1823 'in haar huys gelegen op den Singel'. 
    -z.v. Gilis Coelmont, 1705-+1775 en Christina Schoofs      
      °1710-+1789, Singelstraat achter de poel. 
    -vader van:  
     -Egide-Norbert, Br.18.08.1774-+26.02.1825, (50j), (x 
02.08.       1795 Anna-Agnes Schoofs), °Aalst 1771-+Br.1834.   



  
     -Jean-Leonard, Br.03.12.1776-+13.08.1865, (89j),  (x 
11.06.       1797 Maria-Anna Lelièvre,Br.°21.04.1778-
+12.12.1848, (70j)      -Rene-Joseph, Br.22.06.1779-
+16.06.1845, (66j), (x Joanna-       Maria Van Ormelingen, 
Br.°1768-+11.02.1844, (76j).             -Joris-Willem, 
Br.01.05.1782-+16.02.1843, (60j),  (x Maria-       Anna Cruls, 
)ST.1787-+Br.1856, (69j). Singelstrat.  
     -Maria-Catharina, Br.18.06.1785-+09.03.1887, (2j).  
     -doodgeborene, Br.18.06.1785. 
    -burgemeester: vijfmaal verspreid van 1768 tot 1785. 
    -armenmeester 1784-1786;schepen justitie 1778-1787. 
    -landbouwer met meer dan 11 ha in eigendom. 
76.-R.A.H.-Gemeente Brustem, gichtregister 64, folio 246-249. 
    'Accord tusschen de Gemeijnte van Brusthem ende de Hooghw. 
    Heeren prelaten van St Trudo ende averboden nopende het    
     opbauwen van eene nieuwe kercke'. Akte van 29 januari     
      1769, gichtregister schepenbank op 15 juli 1771. 
77.-Jaak Brouwers.-'Bouw van een nieuwe kerk in Brustem in     
     1769', in Limburg, jrg.67, 1988, blz.11-13. 
78.-R.A.H.-Gem.Brustem, kerkelijk arch., rek. van 1769. 
79.-Suffragaanbisschop: bisschop die geen aartsbisschop is     
     maar onder de metropoliet van een kerkprovincie staat. 
80.-H.Celestinus: een paus (422-432), feestdag 06 april.  
   -H.Desiderius: bisschop en martelaar, oncilië van Keulen in 
     346. Nederlandse naam is Diederik, feestdag 23 mei. 
   -Guil. Simeon.-'Les consécrations d'églises au diocèse de   
     Liège dans la seconde moitié du XVIIIe siècle', in Leodium 
     12, 1913, blz. 80. 
81.-R.A.H.-Fonds abdij St-Truiden, nr. 7.014. Manuale blz.     
     145. 
  
 
 
 
 
 


