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03. De Armenmeesters
De armenmeester was beheerder van de H.Geest- of Armentafel, een
voorloper van de Commissie van Openbare Onderstand, de C.O.O. en
de huidige O.C.M.W. of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn.
Deze aan elke parochie verbonden instelling bezat een aantal
goederen waarvan de inkomsten besteed werden aan de ondersteuning
van arme lieden door toekenning van een steungeld en re- gelmatige
bedelingen van brood, vlees en kleren op een grote tafel, de
H.Geesttafel, die achteraan in de kerk stond. Een vreemdeling
echter, hoe hulpbehoevend ook, kon geen beroep doen op
steunverlening. Een dorpeling mocht zelfs, zonder voorafgaande
toestemming, zijn huis niet verhuren aan vreemden. Dit zou in de
toekomst een belasting voor het dorp of de H.Geesttafel kunnen
worden.
In de 18e eeuw werd deze functie in Brustem waargenomen door een
"grootmomber der armen" bijgestaan door een tweede "armen- of
hospitaalmeester" en de pastoor.
De Armentafel van Brustem beheerde trouwens ook een hospitaal. Dit
was een in de Middeleeuwen opgericht gasthuis, dat bestemd
was voor het verlenen van onderdak aan pelgrims en reizigers.
Zij vonden er vuur, stro en dekens om te overnachten.
Het gasthuis bestond nog in de 17e eeuw, maar verkeerde toen in
zeer ellendige staat. In die periode waren de goederen en inkomsten
van "het hospitaal" alleszins reeds geïntegreerd in de Armentafel
van Brustem.
Het hospitaal of gasthuis stond op de linkerhoek van de Kapelsteeg
en het Dorpsplein, wanneer we van de achterkant van de kapel recht
naar het Dorpsplein stappen. Het bezat een waterput en voor het
gasthuis lag een poel, waar nu een parking is op het uiteinde van
het Dorpsplein. De huizen rond deze waterplas, die diende als drinkplaats voor de dieren, wasplaats voor de huisvrouwen en
voorraadplaats voor bluswater, werden wegens de vochtigheid iets
hoger gebouwd en bezitten nu nog altijd een aantal trappen voor
de ingangsdeur.
Uit het verslag van de kerkvisitatie van 02 aug. 1563 vernemen
we dat toen Joannes van Intbroeck, Arnold Valtheri en Erard Stevens,
mombers van het hospitaal en de Tafel van de H.Geest waren.
Er was een inkomen van 192 schepels tarwe en 4,5 vazen tarwe. Zij
bezaten toen 10 Tiense korenzakken en in geld 27 gulden, 11 stuivers
en 6 solidi in St-Truidense munt.
In 1610 en 1621 waren de mombers
Bellenrocks en Lambert Jacobs.

Godefridus

Rega,

Carolus

In 1622 en 1623 werden Carolus Bellenrocks, Lambert Jacobs en

Andreas Moers aangeduid.
In 1643 treffen we Petrus Moers, Dionisius Vanleeuw
Renarts aan.

en Joannes

In 1650: Jacobus Germeys, Petrus Moers en Lambert Daniëls.
In 1699: Govaert Rega en Paulus Sweldens.
Van 1722 tot 1726 staat Jacobus Leemans vermeld als momber.
Van 1727 tot 1729: Jacobus Leemans, Lodewijk Lox en Willem Schoefs
junior.
Van 1730 tot 1735: Jacobus Leemans en Hendrik Bormans.
Van 1736 tot 1738: Jacobus Leemans.
Van 1739 tot 1756: Paul Sweldens.
1784: Willem Coelmont, grootmomber en Lambert Steuckers.
1785: Willem Coelmont, grootmomber, en Gilis Van Ormelingen.
1786: Willem Coelmont, grootmomber, en Gilis Van Ormelingen.
1787: Gilis Van Ormelingen.
1788: Gilis Van Ormelingen.
1789: Gilis Van Ormelingen.
1790: Gilis Van Ormelingen en Gerard Moria.
1795: Gilis Moria en Godefridus Lox.

