VII.D.06.

DE BEZETTING

Na de doortocht van de Duitse invallers op 09 aug.1914 ging het
leven te Brustem verder. Stilaan kwamen er allerlei maatregelen:
-op 17 aug. 1914 werd de 60-jarige herbergier Alfons Lassau
tijdens een gevecht op de Senselberg tussen Belgische gidsen
en Duitse grenadiers met de bajonet afgemaakt.
-op 09 sept.1914 om 08 u werd Maria-Josephina Schoofs, echtgenote van Lambert-Herman Lejeune door een Duitse legerauto op
de Luikersteenweg doodgereden
-Jérôme Jeandarme, 28 j, sneuvelde op 12 sept 1914 te Duffel.
-op zondag 13 sept. 1914 werd de gemeentelijke overheid verzocht volgende brief aan te plakken:
"Op bevel van het Duits krijgsgouvernement te Tongeren: Provincie Limburg. Commissariaat van het arrondissement Hasselt-Maaseik.
Op bevel van het Duits krijgsgouvernement te Tongeren heb ik
de eer aan de Heren Burgemeesters en schepenen der gemeenten
van het arrondissement Hasselt-Maaseik te laten weten dat
zij op hun leven en hun eigendom verantwoorden voor de veiligheid der Duitse soldaten of andere Duitse nationalen die
in deze gemeenten zouden verbleven zijn ten oorzake van
ziekte, verwondingen of voor welke andere reden het ook zij.
Hasselt, 5 september 1914.
De arrondissements-kommissaris Claes".
-De avondklok werd ingesteld, d.w.z. dat er niemand tijdens de
nachtelijke uren op straat mocht komen. De kerkklokken mochten niet luiden tot Allerheiligen.
-het station van Ordingen stond vanaf september 1914 onder
permanente bewaking van Duitse soldaten. Het waren militairen
boven de 40 j., die als bezettingstroepen fungeerden.
-alle eetwaren gingen op de bon.
-op vrijdag 16 okt. 1914 werd door het keizerlijk Duits burgerlijk bestuur in het Duits, Frans en Vlaams aangeplakt dat
in de bezette Belgische districten het Duits geld als betaling moest aangenomen worden. De mark moest geteld worden
aan tenminste 1,25 F.
-sedert 31 okt. 1914 was het verboden jenever en andere sterke
dranken te verkopen op straf van 100 mark boete.
-de burgemeester en gemeenteraad behielden het recht hun zittingen normaal te houden. Een eerste raadsvergadering had
plaats op 02 nov. 1914 te 10 u. Naast burgemeester Joseph
Poelmans en secretaris Arséne Leunen waren er de schepenen:
Alphonse Daenen en Guillaume Bessemans en de raadsleden:
Herman Missotten, Bona Benaets en Ferdinand Daenen.
In het verslag staat: "Overwegende dat er dient voorzien te
worden in de behoeften der gemeente en hulp te bieden aan het
bureel van weldadigheid. Overwegende dat de geldmiddelen
daartoe nodig aan de gemeente gansch ontbreken. Beslist: een
leening van tienduizend franken aan te gaan met de maatschappij van het Gemeentekrediet om in bovenaangehaalde behoeften
te kunnen voorzien".
-in november 1914 werd bekendgemaakt dat er een absolute voorrang in het wegverkeer was voor de Duitse auto's op straf van
een geldboete van 1 tot 10 F.

-op 07 nov. 1914 werd het Duitse uur ingevoerd. De Duitse tijd
liep 1 u voor op de Belgische.
-er kwamen opeisingen van vee, koper o.a. deurklinken en
kruisbeelden, tinnen schotels, nikkel, enz.
-eind 1914 kwamen de winkelrekken leeg: geen voedsel, kleding
of schoeisel. Gevolg: de woeker begon welig te tieren: 0,36 F
voor een brood van een kilo; 2,64 F voor de boter.
-in december 1914 werd Freiherr von Bissing aangesteld tot
gouverneur-generaal. Deze overleed in april 1917 en werd toen
vervangen door Ludwig von Falkenhausen.
-op vrijdag 18 dec. 1914 kwamen 2 Duitsers op het gemeentehuis
aankondigen dat de jongelingen der lichtingen van 1914-15-16
zich moesten aanbieden op dinsdag aanstaande. Zij moesten hun
foto en identiteitspapieren bij zich hebben.
-de Brustemnaren keken verwonderd op toen kerstmis 1914 "Weihnachten" werd gevierd met muziek, liedjes, bier, wijn en
kerstbomen, die feestelijk versierd waren met papieren bloemen en kaarsen.
-elke maand diende voor de Kommandatuur van St-Truiden lijsten
opgesteld betreffende de slachtingen, de overlijdens, de wijzigingen bij de vluchtelingen, de vleesprijzen, het vee- en
zwijnenbestand.
-elke dinsdag werd een lijst opgesteld van de werklozen.
-naar de Kreis-chef in Hasselt (de vooroorlogse arrondissementscommissaris) moest een lijst gestuurd worden van het
paardenbestand en een andere met de haverleveringen.
-op maandag 18 jan. 1915 werd een lijst opgesteld van de notelaars welke minstens 30 cm doorsnede hadden. Enkele dagen later kwamen de Duitsers de bomen weghalen. Het hout diende om
geweerkolven te maken.
-wegens gevaar voor spionnage werden in 1915 de duiven gedood
en tot 25 mei 1915 had men tijd om alle wapens in te leveren.
-brieven moesten vanaf maart 1915 open verzonden worden met
het adres van de afzender erop. Er waren Duitse postzegels
met een opdruk van Belgische waarde.
-een Duitse verordening van 16 juni 1915 verlengde de mandaten
van de raadsleden voor onbeperkte duur.
-op 22 juni 1915 moesten de opschriften met de naam van de gemeente vergroot worden: letters 20 cm en de planken 80 cm.
Alleen zwarte letters op gele grond mochten gebruikt worden.
-velden betreden voor 5.00u en na 20.00u was verboden.
-gehuwde vrouwen moesten voortaan hun meisjesnaam dragen.
-een "passierschein" of paspoort met foto vereist voor trein,
scheepvaart, baanverkeer werd ingevoerd. Zonder "schein"
mocht men de gemeente niet verlaten. Boete: 12 mark of 13 tot
20 dagen gevangenis.
-niemand mocht wapens bezitten.
-vanaf 07 mei 1915 gebruikte de gemeente een Nederlandstalige
naam op de briefhoofden en op de gemeentestempel.
-in 1915 waren er opeisingen door de bezetter van graan, aardappelen, vee en boter (1 kg wekelijks per koe).
-vanaf oktober 1915 was het verboden suikerbieten of rapen aan
de dieren te voederen op straf van 5.OOO mark.
-in 1916 moesten paarden boven de 3 jaar ingeleverd worden. Ze
kregen een brandmerk op de linkerhoef en in de hals.
-regelmatig werden landbouwprodukten bij de boeren opgeëist:
aardappelen, graan, haver, boter, enz.
-de varkens werden 2,50 F/kg betaald en mochten niet geslacht

worden zonder toelating.
-boeren werden verplicht hun opbrengsten (melk, boter, graan,
enz.) of dieren te leveren tegen vaste prijzen aan de opgerichte "voedingscomités".
-in augustus 1916 werden de graanmolens stilgelegd.
-in okt. 1916 werden de processies verboden. De koperen muziekinstrumenten werden verborgen.
-op 06 dec. 1916 vertrokken 25 weggevoerden uit Brustem naar
Wittenberg in Duitsland.
-op 02 april 1917 mengden de Verenigde Staten van Amerika zich
in de oorlog.
-Herman Vanmechelen, 23 j, werd als weggevoerde in het kamp
van Wittenberg (D) door de bewakers neergeschoten op 04 febr.
1917.
-vanaf 29 okt. 1917 waren de boteretiketten in het Nederlands
en werd een lijst van in het dorp aanwezige honden gevraagd.
-vluchtelingen uit de frontstreek moesten gehuisvest worden.
-het was verboden te roken in de bossen en bij de oogst. Buiten de zomermaanden moest er een deksel op de pijpenkop geplaatst zijn.
-carbid of "carbuur", een verlichtingsbron, werd weldra tegen
woekerprijzen verkocht: 1915: 0,30 F/kg; 1916: 1,50 F/kg;
1917: 2,50 F/kg.
-Theophile Stiers, 19 j. overleed als weggevoerde in de ziekenafdeling van het kamp te Wittenberg (D) op 29.03.1917.
-in mei 1917 werden hoge woekerprijzen betaald voor smokkelwaar: boter 12 F, spek 15 F, aardappelen 1,25 F, zeep 15 F,
tabak 15 F, een ei 0,42 F, koren 400 F/100 kg, rijst 14 F/kg
koffie 40 F/kg, petroleum 12 F/l.
-op 24 sept.1917 moesten alle honden van minstens 0,45 m hoogte tot aan de schouders voorzien zijn van een muilband en aan
de Duitsers vertoond worden voor mogelijke opeising.
-op 31 dec. 1917 werd een inventaris opgemaakt van de voorwerpen en het archief van de parochie.
-in 1918 vierde de smokkel hoogtij: varkens 22 F/kg, rundsvlees 6 à 8 F/kg, aardappelen 9 F/kg, boter 38 F/kg, smout 35
F/kg, koffie 80 F/kg, een ei 1,30 F, schoenen 250 F, kinderschoenen 150 F, steenkool 12 F/50kg.
-een pint bier kostte 25 tot 30 ct, jenever 1 mark of 1,25 F
per glas.
-op 14 sept. 1918 werd een nachtwacht (17 tot 50 j.) tegen
0,50 F/u om de veldvruchten te bewaken.
-Jozef Boonen, 22 j, vrijwilliger van het 23e linieregiment,
sneuvelde te Calais op 29 okt. 1918, 2 weken voor het einde.
-op 11 nov. 1918 te 11 u (Belg. tijd) bliezen alle klaroenen
"cessez-le-feu".
-in november 1918 trokken groepen Duitsers ongeorderd voorbij
in de richting van hun heimat. Ze gebruikten bespannen karren
en vrachtauto's en werden niet meer geleid door hun officieren. Ze stolen in het dorp 2 vette zwijnen en een melkkoe.
-De plaatsen, waar de Duitse militairen verbleven hadden, werden na 11 nov. 1918 geschrobt en flink gezuiverd. Niemand wou
in zijn omgeving nog de reuk der "Pruisen" inademen. Belgische vlaggen verschenen aan de huizen en de klokken werden
geluid.
-wie nog marken bezat, kon ze bij de bank inleveren: 1.000
marken voor 1.250 F. De rest zou men later ontvangen.
-de zondag nadien werd een plechtige herdenkingsmis gezongen.

