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Alphonse Wauters, 1882 
 
 
Alphonse Guillaume Ghislain Wauters (Brussel, 13 april 1817 - 1 mei 1898) was een Belgisch historicus, archivaris en 
secretaris van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Onder zijn supervisie, verzamelden zijn medewerkers in 
dit werk informatie over de Belgische dorpen, gemeenten en steden. 
 
 
 
 

                                          MEENSEL 
 
 
 
Gerechtelijk kanton Glabbeek 
 
Dit kanton is gecreëerd, in het jaar III van de Franse Republiek (1), door het samenvoegen van dorpen die deel 
uitmaakten van het hertogdom Brabant. Behalve Lubbeek en Miscom, die afhingen van het hoofdbestuur (chef-mairie) 
van Leuven, waar Lubbeek de hoofdplaats was van een plaatselijk bestuur (mairie particulière) en Miscom een fractie 
was van het land van Sichem, behoorden alle dorpen tot het hoofdbestuur van Tirlemont en tot de besturen van 
Cumptich en Haelen. In het eerste vond men : Binckom, Bunsbeek, Kerckom, Neer-Butzel, Roosbeek, Vissenaeken-
Saint-Pierre; in het tweede: Attenrode, Cappellen, Glabbeek, Kersbeek, Kieseghem, Meensel, Suerbempde, Winghe-
Saint-Georges. Betreffende Hoeleden, wat lange tijd deel uitmaakte van de seigneurie Diest, hechtte men het tenslotte 
aan het bestuur van Haelen. 
 
Het besluit van de Franse vertegenwoordigers van 14 fructidor jaar III (2), vormde van alle opgenoemde plaatsen een 
kanton, het 12

de
 departement van de Dijle, waar  men ook bij rekenden Op-Linter en de abdij van Maegdendael, die 

waren gescheiden in het jaar X (3), toen men de kantons van het vredegerecht oprichtte. Sindsdien was er niets meer 
veranderd, behalve dan dat de dorpen Kieseghem, Miscom, Neer-Butzel, Suerbempde, Vissenaeken-Saint-Martin zijn 
samengevoegd met hun – iets meer belangrijker - buurdorp, Meensel, Kersbeek, Roosbeek, Glabbeek, Vissenaeken-
Saint-Pierre en Attenrode. Het kanton omvat momenteel veertien gemeentes, waarvan de populatie  op 31 december 
1782, 12.699 inwoners bedroeg. 
 
 
 
 
 
   
 

(1) Het jaar III van de Franse Republiek: 22 september 1794 – september 1795 
(2) 14 fructidor an III : 31 augustus 1795 
(3) Het jaar X : september 1801 – september 1802 
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