
Antoine Bréart, burgemeester van Sint-Gillis aan het begin van de 20ste eeuw 

 

 

 

Op 21 maart 1851 wordt Antoine Bréart geboren in Loupoigne, in de provincie Brabant. In de loop 

van de jaren 1880 vestigt hij zich in Sint-Gillis waar hij het huis koopt aan de de Mérodestraat 54. 

Antoine Bréart raakt al snel zeer betrokken bij het commerciële en politieke leven in de Brusselse 

voorstad en wordt dan ook in 1890 in de gemeenteraad van Sint-Gillis verkozen. Naar aanleiding van 

het overlijden van burgemeester Maurice Van Meenen in 1909 neemt Bréart het burgemeesterschap 

op en stelt zich in 1911 bij de verkiezingen, die hij vlot wint, voor dezelfde functie kandidaat. Bij zijn 

administratief jubileum wordt de Tirolstraat in 1920 omgedoopt tot de Antoine Bréartstraat. Antoine 

Bréart blijft burgemeester tot 1929 en wisselt uiteindelijk het tijdelijke met het eeuwige op 14 

september 1935 op 84-jarige leeftijd. 

Antoine Bréart gaf zich volop aan liefdadigheidswerk en was tevens bijzonder actief in politieke, 

economische en commerciële kringen in Sint-Gillis. Hij was commissaris en vervolgens lid van de 

Raad van Bestuur van het Gemeentekrediet van België, vicevoorzitter van de Cercle commercial et 

industriel van Sint-Gillis, voorzitter-oprichter van de Ligue des électeurs capacitaires de Saint-Gilles 

(Liga van de bekwaamheidskiezers), compagnon en vervolgens meester van de charitatieve 

vereniging Les Amis Philanthropes, lid van de vrijmetselaarskring L'évolution, vicevoorzitter en 

vervolgens erevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Crèche Jourdan, erevoorzitter van de 

Koninklijke vereniging La Réunion Lyrique de Saint-Gilles-Bruxelles, oprichtend lid van de vzw Le 

soutien de Saint-Gilles en tot slot, lid van het Feestcomité van de gevangeniswijk van Sint-Gillis. 

In april 2016 schonk burgemeester Charles Picqué de bezittingen en papieren van Antoine Bréart aan 

de dienst Archieven en digitale strategie van het Gemeentebestuur. Tussen de bezittingen zitten ook 

de manchetknopen met de initialen van Antoine Bréart. Dergelijke manchetknopen pasten bij de 

ambtskleding die bij grote gelegenheden werd gedragen.  

De inventaris, evenals de volledige catalogus van de bezittingen en papieren van Antoine Bréart 

kunnen worden geraadpleegd op de website van de dienst Archieven van de gemeente Sint-Gillis1. 

                                                           
1
 http://http://www.stgilles.irisnet.be/nl/administratieve-diensten/archieves/ (tab Inventarissen). 

http://www.stgilles.irisnet.be/nl/administratieve-diensten/archieves/

