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DE GEMEENTE

Van enige democratisering was in het plaatselijk bestuur weinig
merkbaar. Nochtans brachten in deze naoorlogse periode enkele
arbeiders en ambachtslieden het tot raadslid. Maar hun protesten in de raad konden het tij niet onmiddellijk doen keren.
Langzaam verloren de enkele selecte families hun greep op de
politieke macht in de gemeente. Toch bleven de bedienden en
landbouwers-middenstanders de bovenhand behouden, doordat ze
hun mandaat van vader op zoon of schoonzoon overdroegen en de
familie het als een eer beschouwde in de raad vertegenwoordigd
te zijn. De strijd tussen de familieclans werd vervangen door
het ontstaan van politieke groepen, overwegend van katholieke
strekking.
In 1921 traden drie lijsten aan. In 1926 en 1932 waren er vier
groepen: twee katholieke en een christen-democratische met
respectievelijk Joseph Poelmans, August Vrancken en Emile Ruymen van Terstok aan het hoofd. Daarnaast was er de groep van
Alphonse Daenen, die zichzelf ‘zonder kleur’ noemde. In 1938
waren er slechts twee grote lijsten: Remi Sweldens en baron
Gerard de Pitteurs-Hiegaerts.
De gemeentepolitiek bleef conservatief tot 1940. De Duitse bezetter legde de werking van de gemeenteraad stil in april 1941
en gaf de macht aan het schepencollege. In november 1946 ontstonden er drie lijsten: baron Gerard de Pitteurs-Hiegaerts met
Emile Daenen; Roger Poulus met Abdon Schoofs en Remi Sweldens
met Jozef Dupont.
Door de wet van 26 juli 1948 kregen de vrouwen stemplicht. Dit
gebeurde voor de eerste keer op 26 juni 1949.
In 1953 waren er weer drie groepen: Roger Poulus nu met Emile
Daenen; Dieudonné Bels met Abdon Schoofs en als derde lijst Jozef Dupont, die echter niet verkozen werd. In 1958 smolten de
groepen enigszins samen en traden er slechts twee lijsten in
het strijdperk: Roger Poulus en Abdon Schoofs. In 1964 kwamen
er vier lijsten op: Roger Poulus, Gerard Schoofs, Arthur
Knaepen en Louis Decoster.
Op 01 juli 1969 werd de kiesgerechtigde leeftijd van 21 op 18
jaar gebracht. In 1970, toen Brustem fusioneerde met Aalst en
Ordingen, waren er drie lijsten die nu ook een naam kregen:
Gemeentebelangen met Roger Poulus (6 verkozenen), Vooruitstrevenden met Arthur Knaepen
(5 verkozenen) en een katholieke
lijst met volksunie-strekking met Jozef Koninckx (4 verkozenen). De Gemeentebelangen en de Vooruitstrevenden sloten een
coalitie na de verkiezingen.
Het K.B. van 25 sept. 1975 voegde St-Truiden, Brustem, Duras,
Gelmen, Velm en Zepperen samen tot een nieuwe gemeente, genaamd
St-Tuiden en gemachtigd de titel van stad te dragen. Zo eindigde dan het zelfstandig bestaan van Brustem op 31 dec.1976. Maar
door de vernietiging van de uitslag van de eerste verkiezingen gebeurde de werkelijke fusie pas na een nieuwe stembusgang
op 26 juni 1977.

