
VI.C.06.   MAAT, GEWICHT EN MUNT 
 
 
 
De Franse bezetters voerden nieuwe maten en gewichten in en oefenden 
controle uit. In de Hollandse periode bleef dit stel- sel in gebruik 
en werd zelfs in 1921 officieel aangenomen.    
 
In 1818 veel Brustemse handelaars niet in orde: 
-Stas Adriaen, verkoper van bier en jenever op de Luikerstwg. 
-Loix Godefroid (01), herbergier in "De Oude Barrier". 
-Ruysevelde Henry (02), verkoper van jenever op Bruksken. 
-Billen Jean (03), verkoper van bier en jenever op de Hek. 
-Schoofs Gerard (04), de weduwe, verkoopster van bier en jene-  
 ver op de Tongersesteenweg.  
-Jeurissen Jean (05), verkoper van bier en jenever. 
-Schoofs Henry (06), herbergier in de Dorpsstraat. 
-Schoofs Libert (07), winkel op het Dorp en varkenskoopman. 
-Mommen Jean-Laurent, verkoper van bier op "De Nachtegael".  
-Abrahams Regnier, verkoper van bier en jenever in Kortenbos. 
-Debatty Jacques (08), "aubergiste" en "routier". 
-Roosen Frans (09), verkoper van bier en jenever. 
-Vanderbemden Renier, verkoper van bier en jenever. 
-Lammens Joseph (10), verkoper van bier, Tisselbroek. 
-Knaepen Jean (11), verkoper van bier en jenever. 
 -waarschijnlijk was hij de smid die aan de pastorie woonde. 
-Coelmont Jean-Leonard, molenaar in de "Onderste Molen". 
-Tesseur Willem, molenaar in de "Bovenste Molen". 
-Monville Lambert, molenaar en "raffineur" (jeneverstoker). 
 
Op 17 okt. 1824 werd er opnieuw controle gehouden op de maten en 
gewichten. Jan Swartenbrouckx (12), tapper te Brustem op de 
Tongersesteenweg aan de Melsterbeek, moest zijn maten en ge- wichten 
laten ijken te Hasselt. 
 
Op 11 aug. 1828 waren volgende personen niet in orde met het ijken 
van "gewigten en maten": 
-Jossa Hendrik, koopman in steenkolen op de Luikerstwg. 
-Schoofs Hendrik (13), herbergier op de Tongersesteenweg. 
-Vandersmissen Pieter (14), vleesverkoper op het Dorp.  
-Monville Lambert, koopman in graan, molenaar, meelverkoper en  
 brander. "Hij bezat slechts 2 gewigten ad 25 dl en een halve   
 kan in tin, hetgene onvoldoende is". 
 
In de Hollandse tijd waren er reeds verschillende munten: 
sedert 1821: een koperen cent en een halve koperen cent. 
sedert 1823: een gouden drie gulden met borstbeeld. 
sedert 1823: een zilveren gulden met borstbeeld. 
sedert 1823: een zilveren tien cent. 
sedert 1824: een gouden dukaat met staande ridder. 
sedert 1824: een gouden tien gulden met borstbeeld. 
sedert 1825: een zilveren vijf cent. 
sedert 1826: een gouden vijf gulden met borstbeeld. 
sedert 1829: een zilveren halve gulden met borstbeeld. 
 
In 1822 werden er bankbiljetten uitgegeven door de "Société 
Générale" van 25, 50, 100, 200, 500 en 1000 gulden. 



VI.C.06.  Maat, gewicht en munt             Bronnen. 
 
 
 
01.-Loix Godefroid.- ST.01.05.1771. 
    -z.v. Pierre Loix en Joanna-Maria Peeksters uit Zepperen. 
    -ongehuwde inwonende broer bij Jean Loix, ST.-Melveren      
    14.02.1781-25.08.1841, gemeenteraadslid. 
02.-Ruysseveldts Henri.- Br.07.01.1773-+15.01.1841. 
    -echtgen. op 12.06.1824 van Maria Eggen.         
    -vader van:  
     -Elisabeth-Cecilia, Kerkom 05.11.1798.  
     -Marie, Br.10.01.1800.  
     -Louis, Br.26.09.1802 (x Maria-Anna Schoofs, d.v. Henri  
      Schoofs en Catharina Lammens), herder in 1863.  
     -Joannes-Frans, Br.01.09.1805-+14.03.1809.  
     -Anna-Barbe, Br.01.02.1808.  
     -Jean, Br.04.01.1811-+05.05.1834.  
     -Thérèse, Br.13.05.1813 (x 21.01.1852 Joannes Knapen, 
      Br.07.03.1814).  
     -Martin, Br.20.03.1815-+06.09.1841.  
     -Pierre-Gregoire, Br.10.05.1818-+30.12.1893 (x Aalst       
      06.02.1851 Barbara Coelmont, Aalst 1823-+Br.16.03.1897) 
     -Lambert-Henricus, Br.11.12.1820-+14.08.1835. 
03.-Billen Jean.- Br.08.01.1763-+28.01.1835. 
    -echtgen.v. Anna-Barbe Govaerts, Alken 1765-+Br.1834. 
    -vader van:  
     -Agnes, Br.1791 (x 30.06.1818 Gilles Désiron, Bergilez    
      29.10.1798, herbergier).  
     -Maria-Elisabeth, Br.1799. 
    -schrijnwerker-timmerman en herbergier op de Luikerstwg. 
04.-Schoofs Gerard, de weduwe was Maria-Margaretha Mees. 
    -herbergierster op de Tongersesteenweg nr.77. 
    -moeder van:  
     -Marie-Agnes, Br.1784-+Borgl.1834 (x Jacob Vanstraelen).   
     -Gilles, Br.06.03.1786-+14.01.1859 (x Josephina Hou-       
      brechts; xx Barbara-Josepha Houbrechts).  
     -Hendrik, Br.29.04.1792-+30.10.1854, ongehuwd.  
     -Marie-Theresia, Br.1793 (x Jan Poelmans).  
     -Maria-Ida, Br.19.03.1795 (x Sebastiaen Herbots).      
     -Helene, Br.1795. 
     -Maria-Margareta, Br.29.07.1797 (x Guil.Cabergs).      
     -Maria-Catharina-Thérèse, Br.1801-+05.11.1820, ongehuwd. 
     -Maria-Anna, Br.21.09.1805 (x Joseph Degeneffe).  
     -Jean-Joseph, Br.30.10.1808, ongehuwd. 
05.-Jeurissen Jean.- 
    -niet gevonden in het bevolkingsregister. 
06.-Schoofs Henri-Mathieu.- Br.21.09.1748-+01.07.1829. 
    -z.v. Henri Schoofs, Br.1716-+28.08.1801, en Maria Mar-     
     tens, Br.1711. (Bakkershof) 
    -echtgen.v. Jeanne-Marie Bormans, weduwe van Mathieu        



     Coart, d.v. François en Anna-Catharina Schevenels. 
    -vader van: 
     -Marie Coart, Engelmanshoven 1789, 
     -Anna-Catharina Coart, +08.07.1804, 
     -Pierre Coart, Br.1813 (zoon van Marie). 
    -herbergier dicht bij Kapelhof in huis nr.31. 
07.-Schoofs Libert.-  Br.29.09.1782-+19.09.1856. 
    -z.v. Guilhelmus Schoofs en Martine Everaerts.     
    -echtgen.v. Maria-Anna Bels, Br.1783-+08.10.1836, d.v.      
     Joseph Bels en Johanna-Maria Steuckers. 
    -vader van:  
     -Pieter-Arnoldus, Br.1809-+1883, (x Catharina Coelmont, 
      d.v. Joseph-Ren. Coelmont en Joanna-Maria Van Ormelingen 
     -Jean-François, Br.24.11.1810-+10.08.1820. 
     -Egide, Br.10.09.1812, (x Gertrude Coelmont, Br.10.12.    
      1011, d.v. Joseph-Ren. Coelmont en Joanna-Maria Van Or-   
      melingen) 
     -Pierre, Br.03.01.1815.  
     -Libert, Br.23.02.1817.  
     -Marie-Anne, Br.27.03.1819-+28.07.1820.      
     -Rosalie, Br.24.05.1821, (x Petrus Godelin). 
     -Maria-Josephina, Br.05.12.1823.      
     -Joannes-Joseph, Br.20.08.1826, (x 05.01.1857 Anna-        
      Gertrudis Coelmont, Br.28.11.1829, d.v. Willem Coelmont   
      Br.1803 en Anna-Gertrudis Moria, ST.1806, d.v. Jean-     
      Arnold en Cath.-Elisabeth Van Boven.     
     -Maria-Helena, Br.22.07.1831-+25.11.1857. 
    -varkenskoopman en winkelier op het Dorp nr.86. 
08.-De Batty Jacques.- Seraing-le-Chateau 1781. 
    -echtgen.v. Anne-Catharine Riga, Luik 1789. 
    -vader van:  
     -Emilie, 1811; Noël, 1813; Agnes, 1815; Marie-Cathari-   
      ne, Br.26.05.1817-+27.06.1818; Joseph, Br.1818; Elisa-   
      beth, Br.15.03.1820. 
    -routier-aubergiste naast Lambert Monville. 
09.-Roosen Frans.- 09.04.1771-+Ord.14.11.1847. 
    -z.v. Franciscus Roosen en Anna-Maria Timmermans. 
    -huwde te Ordingen op 16.02.1804 met Anna-Maria-Elisabeth   
     Vrijdaghs, 30.11.1776-+04.01.1857, d.v. Frans Vrijdaghs    
     en Maria-Gertrudis Lenaerts. 
    -werd op zondag 10 juni 1798 aangehouden door de Franse     
     gendarmen omdat hij deelnam aan 't rozenkransbidden. 
    -overleed op 14 nov. 1847 "herbergier in zijne wooning      
     gelegen op den Steenweg te Ordingen". 
10.-Lammens Joseph-Antoine.- Br.18.04.1765-+03.03.1853. 
    -z.v. Cornelis Lammens en Maria-Elisabeth Lelièvre. 
    -huwde op 10.01.1790 met Maria-Catharina Sweldens, Br.01    
     .05.1759, d.v. Peter Sweldens den jonge, 1720-+1789, en    
     Ida Loix, Br.1719-+1777. 
    -vader van:  
     -Cornelius, Br.09.10.1790.  
     -Petrus, Br.21.07.1793 (x 1820 Marie-Agnes Tesseur).  



     -Joannis-Baptist, Br.24.10.1796 (x Anna-Elisabeth Vrij-    
      daghs). 
    -huwde een tweede maal met Anna-Catharina Vanheer, Hoe-     
     pertingen 1780, wed.v. Arnold Van Bilsen, die een doch-    
     ter had uit haar eerste huwelijk: Marie-Catharina Van      
     Bilsen, Rijkel 1808 (x Joannes Van Boven). 
    -kuiper-herbergier-brouwer op Tisselbroek aan de beek.      
    -tijdens de Franse tijd: lid van de "municipale raad". 
11.-Knaepen Jean.- Br.+04.10.1794. 
    -echtgen.v. Elisabeth Timmermans. 
    -vader van: 
     -Michel Knaepen, Ord.20.06.1768 (x Anna-Gertrude Bellis, 
      d.v. Lambert Bellis en Anna-Catharina Buysmans).      
     -Maria-Anna, Br.15.03.1776, wed.v. Godefroid Loix,         
      +Br.01.12.1802, z.v. Andre Loix en Catharina Claes. Zij 
      hertrouwde op 05 juni 1803 met Jean-Louis-Joseph Ste-     
      vaux, Brussel 21.10.1780-+Br.25.06.1846. 
12.-Swartenbrouckx Jan.- 14.11.1743. 
    -echtgen.v. Christina Poelmans, Mielen-b-Aalst.     
    -vader van: 
     -Petrus, Br.20.09.1824-+07.11.1824. 
     -Bernardus, Br.14.09.1825-+01.03.1826. 
     -Willem, Br.15.02.1827. 
    -herbergier op Tisselbroek. 
13.-Schoofs Hendrik.-  Br.29.04.1792-+30.10.1854, ongehuwd. 
    -z.v. Gerard Schoofs en Maria-Margareta Mees. 
    -landbouwer-herbergier op Tisselbroek. 
14.-Vandersmissen Pieter.- Br.21.04.1799-+16.03.1869. 
    -z.v. Jean Vandersmissen, Aalst, 08.03.1756 en Marga- 
     retha Hayen, Br.1765.     
    -echtgen.v. Paulina Naten, Budingen 1799-+Br.12.09.1867. 
    -vader van:  
     -Marie-Lambertina, Br.21.01.1825.  
     -Theresia, Br.15.06.1826-+20.09.1849. 
     -Joannes-Lambertus, Br.22.07.1828-+25.06.1834.      
     -Maria-Catharina, Br.19.09.1830, (x Petrus Everaerts).  
     -levenloos kind: 06.01.1833.      
     -Rosalia, Br.16.03.1834.  
     -Filomena, Br.05.07.1836.  
     -Joannes-Lambert, Br.12.03.1839.  
     -Virginie, Br.09.05.1841-+13.03.1843 (22 m.).            
     -Petrus-Alphonse, Br.03.10.1844. 
    -1843: kantonnier der buurtwegen. 
    -1844: herbergier aan Gasthuispoel.  
    -1846: vleeshouwer, Dorpsesteenweg 74.(dicht bij kapelweg) 
 
 


