
VII.D.05.   DE OORLOGSHELDEN 
 
 
 
01.- De oud-strijders van 1914-1918 
 
 
-Boden Frans.- Br.03.04.1884-+1940. 
 -z.v. Gerard-Alphonse Boden en Maria-Josephina Bonneux. 
 -echtgen.v. Philomena Loix, d.v. Antoon Loix. 
 -Beling 54. 
-Boonen Jozef-Maria-Hubert.- Br.27.02.1896-+Calais 29.10.1918   
 -z.v. Karel Boonen en Maria-Antonia Debout, barbier-herbergier 
  op de Dorpsplaats. 
 -oorlogsvrijwilliger 23e linieregiment, werd ziek en overleed  
  te Calais (F) in de laatste oorlogsdagen.   
-Bijloos Camille-Arthur.- Br.19.03.1894-+Merksplas. 
 -z.v. Joseph Delvaux en Maria-Françoise Bijloos. 
 -jonkman, woonde ‘aen de Bron’. 
-Clerinx Frans.- Br.04.12.1889-+1936. 
 -z.v. Johannes-Baptista Clerinx en Ludovika-Maria Claes. 
 -echtgen.v. Agnes Morhaye. 
-Jeandarme Joseph-Jérôme.-Br.13.04.1886-+Duffel 12.09.1914. 
 -z.v. Jozef Jeandarme en Julienne Goffin.  
 -ongehuwd, woonde op de Luikerstwg. 17. 
 -sneuvelde als soldaat van het 14e linieregiment te Duffel.    
-Gennez Karel-Ludovic-Florent.- 14.08.1885-+1948. 
 -z.v. Joannes-Joseph-Baptist Gennez en Josephine Koninckx.  
 -echtgen.v. Josephine Bessemans. 
-Knaepen Arthur-Gerard-Sylvain.- Br.19.08.1897-+Luik. 
 -z.v. Dominique Knaepen en Anna-Maria Gielen.  
 -echtgen.v. Eufrasia Pirard, Br.18.05.1898, d.v. Hubert-Edouard 
  Pirard en Anne-Marie-Angeline Schellis. 
-Lejeune Adolf.- 31.10.1892-+1965. 
 -z.v. Lambert-Herman Lejeune en Maria-Jozefien Schoofs.  
 -echtgen.v. Herminne Sweldens. 
-Moermans Louis.- Br.19.12.1880-+24.04.1941. 
 -wed.v. Maria-Anna Van Stapel; echtg.v. Anna-Maria Wilmots. 
 -raadslid 1939-1946, woonde in de Berghofstraat. 
-0ttenborch Antoine.- Br.18.01.1891-+1953. 
 -z.v. Maximiliaa, Ottenborch en Maria Rolars. 
 -huwde op 21.07.1917 in Pas-de-Calais met Germaine Chireux. 
 -woonde Belingstraat 132. 
-Schoofs Albert-Joseph.- Br.13.10.1889-+1955. 
 -z.v. Lambert Schoofs en Antonia Andries. 
 -echtgen.v. Catharina Lemaire. 
-Smolders Martinus.-Br.20.02.1886-+25.07.1945. 
 -z.v. Peter-Jan Smolders en Joanna Henno.  
 -raadslid 1926-1932. 
 -jonkman, woonde op de Luikersteenweg. 
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02.- De oorlogsslachtoffers  
 
 
Van mei 1937 tot aan de kerkbrand in februari 1967 hingen aan de 
voorgevel van de kerk twee witte marmeren platen (60 x 70 cm) met 
foto's en de woorden ‘1914-1918 Hulde en Dank aan ...’. Links dat 
met de twee overleden weggevoerden, rechts dat met de twee militaire 
slachtoffers: 
 
-Militairen 
 ---------- 
 
-Jeandarme Joseph-Jérôme.-Br.13.04.1886-+Duffel 12.09.1914. 
 -z.v. Lambert-Jozef Jeandarme, Br.24.03.1859-+19.02.1932, zwij- 
  nenkoopman, en Julienne Goffin, Br.02.01.1857-+ST.25.07.1944   
 -ongehuwd, woonde bij zijn ouders op de Luikerstwg-Hek 17. 
 -hij streed te Duffel met het 14e linieregiment en sneuvelde 
  op 12 sept. 1914. 
 
 
-Boonen Jozef.-  Br.27.02.1896-+Calais 29.10.1918. 
 -z.v. Karel-Maria-Philominus Boonen, ST.08.12.1867, barbier-   
  herbergier op de Dorpsplaats, en Maria-Antonia Debout.  
 -oorlogsvrijwilliger met het 23e linieregiment, overleden in   
  het hospitaal te Calais op 29 okt. 1918. 
  
 
-Weggevoerden 
 ------------ 
 
-Vanmechelen Herman.- Buvingen 02.07.1894-+Wittenberg 04.02.1917-
   -z.v. Pieter Vanmechelen, Aalst 1867, en Josephina Van       
    Ormelingen, Br.1872-+1940. 
 -ongehuwde dagloner uit de Hameistraat. 
 -Herman wou zijn zieke dorpsgenoot Theophile Stiers in de      
  ziekenafdeling wat extra-eten brengen en kroop hiervoor op 
  04 febr. 1917 over een afsluiting. De bewakers dachten dat    
  hij wou ontsnappen en schoten de 23-jarige jongen neer. 
 
-Stiers Theophile.- Br.27.01.1898-+Wittenberg 29.03.1917. 
 -z.v. Carolus Stiers, Br.1855-+1929 en Anna Berings, Br. 
  1865-+1946. 
 -ongehuwde dagloner aan de Beekkant. 
 -weggevoerd naar Wittenberg, waar hij in de ziekenafdeling     
  van het kamp overleed op 29 maart 1917. Hij was 19 jaar. 
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03.- De Weggevoerden 1914-1918 
 
 
Begin december 1916 kregen de meeste jongemannen die niet aan het 
Ijzerfront streden langs de veldwachter bevel zich op maandag 04 
dec. in de Schuttershofkazerne te St-Truiden aan te melden voor 
controle. 
 
Op woensdag 06 dec. vertrokken reeds 25 jongens vanuit Sint-Truiden 
met de trein. Langs Keulen en Essen bereikte men de volgende dag 
het gevangenenkamp ‘Klein-Wittenberg’ aan de Elbe (streek van 
Lüchow). In totaal kende Brustem 40 weggevoerden. 
 
We konden de namen achterhalen van enkele weggevoerden met de duur 
van hun afwezigheid volgens een lijst ondertekend door burgemeester 
Joseph Poelmans op 28 febr. 1919. 
-Bellen Henri, Alken 23.08.1880, echtg.v. Julia Thijs, Hasselt- 
 sesteenweg 27. 
 -8 maand. 
-Benaets François.- 21.09.1894-+1965, z.v. Bona Benaets. 
 -echtgen. van Maria Otten. 
 -7 maand. 
-Benaets Jozef.- 21.11.1896-+11.06.1964, z.v. Bona Benaets. 
 -echtgen. van Rosalie Mommen. 
 -8 maand. 
-Bessemans Lambert.- 1894-+1965, z.v. Pieter-Alfons Besse-      
mans; woonde Luikerstwg,(tramstatie). 
 -9 maand. 
-Bessemans Walter.- Br.04.04.1898, z.v. Jules Bessemans. 
 -woonde op de Luikerstwg. 
 -9 maand. 
-Beys Emile.- Br.15.05.1878, z.v. Jan-Jaak Beys. 
 -woonde in de Hameistr. 
 -7 maand. 
-Cleeren Jules.- 
 -7 maand. 
-Cleeren Victor.- Br.02.07.1887, z.v. Aloïs Cleeren. 
 -woonde in de Kasteelstr. 
 -6 weken. 
-Grommen Désiré.- z.v. Bona Grommen. 
 -9 maand. 
-Grommen Emile.- 
 -9 maand. 
-Grommen Henri.- 
 -9 maand. 
-Grommen Victor.- Br.12.03.1891, z.v. Gerard-Amelius Grommen. 
 -woonde op de Luikerstwg. 
 -9 maand. 
-Knapen Herman.- Zep.10.11.1885. 
 -echtgen. van Maria-Magdalena Leemans.  
 -woonde in Brustem-Terstok. 
 -1 maand. 
-Koninckx Theophile.- Br.30.06.1899, z.v. Karel-Lodewijk. 



 -woonde in de Dorpsstr. 
 -7 maand. 
 
-Lemaire Joseph.- Br.03.08.1882, z.v. Jan-Lambert Lemaire. 
 -woonde in de Herderstr. 
 -6 weken. 
-Lemaire Lambert-Luciaan.- Br.23.06.1894, z.v. Egide-Pacifiek 
 -woonde in de Herderstr. 
 -8 maand. 
-Marguillier Domien-Jozef.- Br.11.10.1895-+ST. 
 -z.v. Jean Marguillier en Anna-Maria-Stefanie Schoofs; woonde 
  in de Geelstr., ongehuwd. 
 -8 maand. 
-Martens Alfons.- Br.14.05.1891, z.v. Willem Martens. 
 -woonde op de Waremseweg 3 (Brukske). 
 -7 maand. 
-Mathijs François.- 
 -2 maand. 
-Meers Robert.- Br.21.07.1896, z.v. Peter-Jan Meers. 
 -woonde in de Herderstr. 
 -5 maand. 
-Onkelinx Joseph.- Br.05.05.1894, z.v. Pieter-Jozef Onkelinx. 
 -woonde in de Kapelstr. 
 -6 weken. 
-Peeters Theophile.- 
 -6 maand. 
-Poncelet Lambert.- 
 -6 maand. 
-Schoofs Ferdinand.- Br.14.07.1899, z.v. Aloïs-Alfons. 
 -woonde op de Singel. 
 -6 maand. 
-Schoofs Joseph.- 27.02.1888-+19.09.1938, z.v. Jan-Lambert. 
 -echtgen. van Louisa Cleeren. 
 -woonde op de Luikerstwg. (Saffraanberg). 
 -6 weken. 
-Schoofs Joseph (Roos).- 
 -4 maand. 
-Schoofs Theophile.- Br.31.05.1878, z.v. Jan-Alfons Schoofs. 
 -huwde op 24.02.1917 met Maria-Cath.-Odilia Depaz. 
 -woonde in de Dorpsstr. 
 -7 maand. 
-Schoofs Louis.- 
 -7 maand. 
-Smolders Martin.- Br.20.02.1886, z.v. Pieter-Jan Smolders. 
 -woonde op de Luikerstwg. 
 -7 maand. 
-Stiers Theophile.- Br.1898-+Wittenberg 29.03.1917. 
 -z.v. Carolus Stiers, Br.1865-+1946. 
 -ongehuwde dagloner aan de Beekstraat, overleden. 
-Swinnen Aloïs-Joseph.- ST.24.11.1896, z.v. Antoon-Jozef. 
 -huwde te ST. 05.10.1918 Antonie-Alphonsine Polleunis. 
 -6 maand. 
-Thijs Urbain.- 28.05.1895, z.v. Felix Thijs. 
 -woonde op Lichtenberg.  
 -9 maand. 



-Vanderbemden Emile.- Br.20.11.1898, z.v. Jan-Hubert. 
 -woonde "aen de bron". 
 -9 maand. 
-Vanderbemden Guillaume-Hubert.- Br.03.01.1892, z.v. Joseph. 
 -woonde op de Dorpsplaats 32bis. 
 -7 maand. 
-Vanderleyden Livinus.- Br.08.06.1887, z.v. Lodewijk-Amand. 
 -huwde op 18.07.1917 Leontine Coelmont. 
 -woonde op de Luikerstwg. (Saffraanberg). 
 -6 weken. 
-Vandersmissen Emile.- 1886-+1961. 
 -echtgen.v. Maria Strauven. 
 -6 weken. 
-Vanhaeren Herman.- Br.14.04.1899, z.v. Albert Vanhaeren. 
 -echtg.v. Maria-Paulina Brughmans, Heers 06.06.1898.  
 -woonde op de Tongersestwg. 
 -7 maand. 
-Vanmechelen Herman.- Br.02.07.1894-+Wittenberg 04.02.1917. 
 -z.v. Pieter Vanmechelen en Maria-Josephina Van Ormelingen.  
 -ongehuwde dagloner uit de Hameistraat, overleden. 
-Vanstapel Adolphe.- 1880-+1932. 
 -echtgen.v. Elodie Berebrouckx. 
 -7 maand. 
-Vanstapel Joseph.- 10.03.1884-+1956. 
 -echtgen. van Stephanie Surinx. 
-Vreven Guillaume.- 1879-+1944. 
 -echtgen. van Emilie Swinnen. 
-Weemans Henri.- 
 -6 weken. 
-Iven François.- 07.06.1891-+22.10.1940. 
 -echtgen. van Jeanne Lemaire. 
 
Ze woonden in verwarmde barakken en werkten van zes tot zes. 
Men kreeg driemaal per dag eten: koffie, brood en bieten of 
koolraapsoep. Ook 's zondags werd er gewerkt.  
 
De gevangenen geraakten zo uitgeput dat niemand de moed had om aan 
ontsnappen te denken. De weggevoerde werd "zivilarbeider" genoemd 
en verdiende 3 tot 6 marken per dag. Ze moesten hun voeding betalen 
en 40% werd naar Belgie gestuurd: er bleef 1 mark over. In juni 
1917 kwamen ze naar huis. Maar voor het zover was overleden er 2 
Brustemse slachtoffers te Wittenberg. 
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04.-  De burgerlijke slachtoffers 1914 - 1918 
 
 
 
-Lassau Alfons.- Gorsem 15.06.1853-+Br.17.08.1914. 
 -weduwn. van Gertrude Menten, ST.17.07.1833-+Br.02.03.1910 
  d.v. Joannes Menten en Anna-Maria America. 
 -herbergier van "Bij Truike" op Terstok nr.6. 
 -z.v. Lambert Lassau en Maria-Barbara Berden. 
 
Op 17 aug. 1914 was een eskadron van het 1e regiment Gidsen op 
verkenning uitgezonden om de ligging van de Duitsers in de om- geving 
van St-Truiden te bespieden. Overmoedig waagden zij zich dicht bij 
de Senselberg.  
 
Een Duits vliegtuig cirkelde boven de omgeving. Ze werden om- 
singeld door 2 pelotons Duitse grenadiers die juist in Zepperen 
waren ingekwartierd. De Duitsers schoten vanuit de struiken. 
 
De 60-jarige herbergier, Alfons Lassau, bevond zich tussen de 
Belgische militairen en de oprukkende Duitse infanterie. Hij werd 
met de bajonet afgemaakt, ondanks zijn smeken om genade. 
Met hem sneuvelden veertien Gidsen. 
 
 
-Schoofs Maria-Josephina.- Br.07.05.1863-+09.09.1914. 
 -d.v. Egidius Schoofs, landbouwer, Br.21.07.1825-+21.01.1900 
  en Maria-Lucia Schepers, +Br.08.04.1890, die in de Geelstr. 
  12 woonden. 
 -huwde te Br. op 09.08.1890 met Lambert-Herman Lejeune, Jeuk 
  26.01.1862, z.v. Joannes Lejeune en Rosalina Gaspar uit       
  Jeuk. 
 -moeder van: 
  -Rosalia-Euphrasia, Br.07.04.1891.   
  -Joannes-Adolphe, Br.31.10.1892. 
  -Maria-Josephina, Br.09.10.1895. 
  -Herman-Robert, Br.22.09.1897, (x Leonie Knapen). 
  -Maria-Charlotte, Br.28.11.1898. 
 -woonde: Berghofsteeg 38. 
 -op 09 sept 1914 bevond de 51-jarige Maria-Josephina Schoofs   
  zich te 08.00u op de Luikersteenweg, waar ze doodgereden      
  werd door een Duitse vrachtwagen. 
 
 
 
 


