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DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE
01.- De secretaris
------------De eerste maanden tijdens het Hollands bewind nam Pieter-Arnold
Otten tijdelijk de dienst van "schrijver" waar. Op woensdag 19 mei
1819 legde Joseph-Laurent Hubar de eed als gemeentesecretaris af.
Hij was geen onbekende in het dorp. Zijn vader notaris Joseph-Simon
Hubar was gedurende 22 jaar, van 1756 tot 1778, schout van Brustem
geweest. Daarna had hij nog vijf jaar als schepen van de justitie
gefungeerd. Joseph-Laurent was 58 jaar en ook reeds sedert 1803
notaris te St-Truiden, wat een grote hulp voor de gemeentelijke
mandatarissen was.
Hij overleed op dinsdag 08 april 1828 te Sint-Truiden in de leeftijd
van 67 jaar.
Jean-Leonard Coelmont werd secretaris ad interim. Blijkbaar leverde
hij goed werk en was hij bekwaam, want hij bleef in dienst tot 12
dec. 1830, dus het einde van de Hollandse tijd.
In nov. 1830, na de revolutie in Brussel en de afscheiding van Holland, werd de tekst van de raadszittingen weer in 't Frans opgesteld.
Waarschijnlijk voelde de gewezen maire Coelmont zich toen, als
schepen-secretaris, op het einde van zijn poli- tieke loopbaan weer
op zijn best.
02.- De gemeenteontvanger
-------------------De nieuwe gemeenteraad stelde op 02 maart 1819 petrus Otten als
gemeentelijke ontvanger aan. Op 01 febr. 1820 verscheen hij voor
de "tijdelijke jury voor het middelbaar en lager onderwijs in de
provincie Limburg". Daarna werd Petrus "onderwijzer 2de klas" in
de gemeenteschool.
Waarschijnlijk hield hij zich reeds vroeger met de schoolkinderen
bezig, want op 24 juni 1819 was Egide-Norbert Coelmont, de nieuwe
ontvanger geworden. Deze Egide-Norbert had kennis van zaken want
hij was sedert 1804 gewestelijk belastingsontvanger voor de gemeenten Brustem, Rijkel, Hoepertingen, Berlingen en Mettecoven.
Het rijksbelastingskantoor was te Brustem gevestigd sedert 1804
en tot 21 april 1849.
Egide-Norbert Coelmont woonde met zijn echtgenote bij zijn
schoonvader, willem Schoofs, op een boerderij in de Pipelstraat
"De Oude Pipel", die eigendom was van "den ermen van Brustem" (01).
Hij overleed op 26 febr. 1825, 51 jaar oud, en werd als gemeentelijk
ontvanger opgevolgd door zijn 27-jarige zoon, Willem Coelmont jr.
Enkele maanden voordien, op 18 sept. 1824, was Willem Coelmont jr.

gehuwd met zijn buurvrouw, Maria-Gertrude Vanden Putte, reeds een
jaar weduwe van Jean-Melchior Loix, van wie ze twee kinderen had:
de 7-jarige Guillaume, en een 5-jarig dochtertje, Alexandrine. De
families Egide-Norbert Coelmont-Schoofs en Joannes-Melchior
Loix-Vanden Putte woonden reeds in 1820 naast elkaar in de Pipelstraat in de woningen genummerd 66 en 67 (02).
Als gemeenteontvanger zal Willem in de vijf jaren dat hij deze dienst
waarnam, wel niet veel genoegen aan zijn werk beleefd hebben. Op
20 okt. 1830 had de gemeente een schuld van 33.972 gulden, 82 centiem, die moest afbetaald worden met een jaarlijkse rente van 405
gulden 72 centiem of anders gezegd een schuld die nog 83 jaren zou
blijven lopen. De oudste lening was in 1630 afgesloten en nog steeds
niet afbetaald (03).
Willem Coelmont jr. overleed op 12 sept. 1830, 32 jaar oud. Hij
overleefde het Hollands bewind juist niet.
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Bronnen.

01.-R.A.H.-Gemeente Brustem.-"Inkomsten hospitaal 1598-1720".
"huis en hoff genaempt den pipel. Regenoten: 1. de Luyckerstraet, 2. de puyterstege, 3. de straet van het onderste dorp naer de Luyckerstraet, 4. Jan Vijgen".
02.-R.A.H.-Gemeente Brustem-nr.139. "Registre de population
telle qu'elle était au 31 dec. 1820".
03.-R.A.H.-Gemeente Brustem-nr.61. "Rentetitels op de gemeente 1631-1781.

