
IV.C.01. 
 
      
       02. Een oude schuld uit 1701 
 
 
Advocaat Moers uit Luik schreef aan "die tegenwoordighe 
dorpsmeesters ende collecteurs der vrijheerelijckheijt brusthem" 
dat zij zich in 1718 borg gesteld hadden voor de justitie van Luik 
voor een som van 12 of 1300 gulden, zijnde het salaris van zijn 
vader zaliger, voor het vervaardigen van een remonstrans, die zich 
in de kerk te Brustem bevond en gegraveerd werd. 
 
Deze som werd toen verminderd tot 436 gulden. De betaling was steeds 
uitgesteld geworden door oorlogsomstandigheden, voorbijtrekkende 
krijgsvolkeren en de armoede der bevolking. Uiteindelijk werden 
twee paarden van Claes Pulincx borg gesteld. De schout Erard van 
Averwijs  had de toelating te verkopen. 
 
Op 12 april 1718 hadden volgende Brustemnaren zich borg gesteld 
voor de goede betaling: Leemans Jacobus en Sweldens Hendrick, 
dorpsmeesters, Sweldens Peter en Daniëls Lambrecht, collecteurs 
en ook sommige ingezetenen der vrijheerlijkheid: "Sweldens Paulus, 
de Fraisne Jan, Van Elderen Leo, Lavez Guillaume, Scrijvers Tilman, 
Daniëls Lambert jr., Claes Carel, Claes Claes, Roubar Paulus, 
Scrijvers Jacob, Nuyters Peter, Lijsmont Francis, Dormael Hendrik, 
Steuckers Gilis, Schoofs Willem jr., Conden Souverijn, Pulincx 
Claes, Schoonaers Christiaen, Loicx Lowijs, Bormans Hendrick, 
Dormael Dominique, Vilters Hans, Leunen Louwis, Steuckers Paesman 
en Tijs Heijlighen". 
 
Zij waren op de Singel samengeroepen door de klokslag en had- den 
als getuigen Verlo Louwis, dienstknecht in de pastorie van Brustem 
en Molders Jan, gerechtsdienaar. Zij allen stonden borg in 
tegenwoordigheid van Erardus van Averwijs, notaris te Zepperen en 
tevens schout van Brustem voor een som van 235 gulden. Zij bezaten 
echter niet genoeg geld om de schuld onmiddellijk te voldoen. 
Dorpsmeesters Peter Sweldens en Jacob Leemans zouden zorgen voor 
100 pattakons om onkosten te vermijden. 
 
Op 03 juni 1718 verklaarden "op honne manne waerheijt" Egidius 
Heusdens, secretaris der vrijheid en Hendrick Bormans, inwoner van 
Brustem, voor de schepenen Lambert-Benedict Wuesten  en Jaspar 
Auwercx, dat deze schuld reeds 17 jaar bestond en dat in die tijd, 
de huidige secretaris, Egidius Heusdens, schout van Brustem was 
en dat hij de schapen van Joris Peeters uit Aalst als borg had 
gesteld. Hendrick Bormans, toen schaapsherder bij  Peeters te 
Aalst, herinnerde zich dat deze zaak geregeld was. 
 
Zij deden beiden hun plechtige eed voor het Brustems gerechtshof 
in de handen van Benedict Wuesten, die deze akte ondertekende in 
naam van secretaris Egidius Heusdens.  
 
Zo beëindigde de schepenbank de aanklacht van advocaat Moers uit  
Luik. De remonstrans was, zij het laattijdig, vergoed geworden en 
de schepenbank had dit "in hoeden gekeert" of onder de hoede van 
de wet geplaatst. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.C.01.02.   Een oude schuld uit 1701      Bronnen. 
 
 
O1.-Pulincx Claes.- zie IV.C.01.01.c. Burgemeesters nr.47. 
02.-Erard van Averwijs, notaris te Zepperen (1709-1729),        
    schout van Brustem: 14.03.1707 tot 21.02.1722. 
03.-De Fraisne, alias Defrain Jan.- zie IV.C.01.01.c.  Burge- 
    meesters nr.20. 
04.-Lavez Guillaume.- 
    -echtgen.v. Maria Van Elderen, +06.02.1684. 
05.-Scrijvers Tilman.- 
    -inwoner van Brustem in 1718. 
    -in 1720 verhuurde hij zijn warmoeshof aan de Singel (te-   
     genover het huidige rustoord) aan de St-Jorisschutters-    
     gilde om er een schutterskamer te houden. 
06.-Daniëls Lambrecht junior.- 
    -z.v. Lambrecht Daniëls sr. en Anna Heusdens, (x 06.02. 
     1684), die aan de Singel woonden. 
07.-Claes Carel.- Br.02.11.1689. 
    -z.v. Joannes Claes en Anna Vijgen. 
    -huwde met Elisabeth Vuyghen. 
08.-Claes Claes.-  Br.23.05.1667-+15.02.1735. 
    -z.v. Joannes Claes en Johanna Asselen. 
    -lid St-Jorisgilde: 1714 en deken: 1721. 
09.-Roubar Paulus.- +Br.19.02.1740. 
    -lid St-Jorisgilde 1705, bestuurslid in 1715. 
    -molenaar in 1693, die toen schade leed van de voorbij-     
     trekkende Hollandse krijgslieden. 
10.-Scrijvers Jacob.- 
    -inwoner van Brustem in 1718. 
11.-Nuyters Peter.- 
    -inwoner van Brustem in 1718. 
12.-Lijsmont Francis.- 
    -huwde met Anna Grommen. 
    -vader van: Libertus, 1708; Mathias, 1710; Franciscus,     
    1712. 
    -bestuurslid St-Jorisgilde in 1715, maar werd op 12 juni    
     1722 levenslang uitgesloten wegens dronkenschap. 
13.-Conden Souverijn.-  
    -inwoner van Brustem in 1718. 
14.-Schoonaers Christiaen.- +23.05.1723. 
    -huwde op 17.05.1717 met Maria Renotte. 
    -bestuurslid St-Jorisgilde in 1715. 
15.-Vilters Hans.- 
    -inwoner van Brustem in 1718. 
16.-Leunen Louwis.- 
    -huwde met Margaretha Motmans. 
17.-Tijs Heijlighen.- +Br.11.11.1723. 
    -huwde op 23.09.1680 met Gertrudis Van Elderen. 
    -lid St-Jorisgilde op 03 mei 1715. 
18.-Verlo Louwis.- 
    -knecht op de pastorie van Brustem. 
19.-Molders Jan.- 
    -huwde op 12.10.1704 met Maria Cnaepen. 
    -gerechtsbode op 12.11.1708 en zeker nog in 1718. 
20.-Heusdens Egidius. +ST.25.02.1731. 
    -huwde te St-Truiden op 17.06.1679 met Elisabeth Har-       



     diquais. 
    -schout van Brustem: 1695 tot 1706. 
    -secretaris van de schepenbank: 14.03.1707 tot 1711 
     en schepen: 14.03.1707 tot 1730. 
    -cijnsmeier van het hof van Sombergen in 1720. 
21.-In 1718 was niet Egidius Heusdens de secretaris van de      
    schepenbank maar wel Joannes-Arnoldus Simons, die te St- 
    Truiden op 25.09.1730 huwde met Maria-Gertrudis Colen. 
    Hij woonde in de O.L.Vrouw-parochie en overleed er op       
    01.03.1754.     
    Eg. Heusdens was secretaris geweest van 14.03.1707 tot      
    1711. Joannes-Arn. Simons was secretaris: 1712 tot 1749. 
22.-Wuesten Lambert-Benedict.- +ST.13.06.1733 (St-Marten). 
    -schepen van de justitie te Brustem: 1707 tot 1718. 
    -secretaris van de schepenbank van Borlo: 1724 tot 1733+. 
23.-Auwercx Jaspar.- +ST.12.08.1747. 
    -schepen van de justitie te Brustem: 01.05.1713 tot 1740. 
    -schepen sedert 1702 en schout in 1732 te Muizen. 
24.-R.A.H.-Gemeente Brustem, gichtreg. 62, folio 93v-95r. 
    Brief aan de hoogedele vrouwe mevrouw douairiere de Voort. 
                                      Dok.IV.C.01.02. nr.37. 
 
  


