MEENSEL-KIESEGHEM, A. WAUTERS, 1882
Geschiedenis
De wat afgelegen plaatsen in Meensel lenen zich tot bovennatuurlijke verhalen en simpele legenden. Meer dan één
fantastisch verhaal wordt er nog verteld. Namen als Neckerspoel (het moeras van kwelgeesten), de Watermans strate
(Weg van de mannen van het water), enz... herinneren aan het geloof in grillige en boosaardige geesten, een geloof
dat is ingeworteld gebleven in onze bevolking. Die van de Frankenberg (Berg van de Franken) kunnen misschien in
verband gebracht worden met de installatie in onze contreien van de volkstam der Salische Franken.
Kisenchim is vernoemd door Gilles d’Orval (1) als één van de meest verwijderde hoeken van het canton, genaamd, in
e
e
de X en XI eeuw, het graafschap Brunengerunz of de Brugeron (2) . Wanneer gans het land onderworpen werd aan
de autoriteit van de graven van Leuven, en het hertogdom Brabant, dit dorp, zoals Meensel, maakte deel uit van de
meierij van Haelen, maar de eerste ressorteerde onder de schepenbank van Gempe (of Winghe-Saint-Georges),
terwijl de tweede behoorde tot die van Cappellen. Meensel, aanhorig aan het domein welke de abdij van Sint-CorneliMunster of Inde, vlakbij Aken, bezat te Cumptich, heeft nooit enig belang gehad; Kieseghem, waar men in een
onbekende tijd een kleine commanderij van de orde van Matla stichtte, en waar deze voorname heerlijkheid werd
gedecoreerd in 1675 met de titel van baronie, bleef uiteraard een alledaags dorp.
Tijdens de onrustige tijden van godsdienstoorlogen, confisceerde het Spaanse bewind de heerlijkheid van Kieseghem
en een mooie herberg, gelegen in Meensel, en welke behoorde tot de erfgenamen van Jan Suetemans (3) , maar
welke onbewoond en vernield was. Tijdens de maand juli 1582 werd Kieseghem geplunderd door de Spaanse
troepen en verlaten door zijn inwoners, en dit dorp , zoals Meensel, herrees slechts langzaam vanuit zijn ruines. De
beide kerken waren, in het jaar 1599, nog in zeer slecht staat, vooral het kerkschip van dat van Meensel, en allebei
bevatten ze meubelen welke het koor en zelfs de altaren versperden. De kerk van Kieseghem werd pas gerepareerd
in 1607; te Meensel,de districtsdeken nam de altaren weer op in 1606, waarvan men de relieken had weggenomen; in
1611 was de parochie zo arm dat men, bij gebrek aan klokken, verplicht was de bevolking met een trompet (corun)
ter dienst te roepen.
In het jaar XI (4) stelde men voor om slechts één gemeente te maken van Meensel, Attenrode en Kieseghem, welke
gerealiseerd werd, toch gedeeltelijk, door het arrest van koning Willem, van 1 december 1824, welke de vereniging
beval van het eerste en het laatste van deze dorpen.
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1. Gilles d’Orval : 13 eeuw .. een cisterciënzer monnik in de abdij van Orval; hij was er abt in 1241. Hij is
bekend van zijn ‘Gesta episcoporum Leodiensium’ (de geschiedenis van de bisschoppen van Luik).
2. graafschap Brunengerunz of de Brugeron : Het graafschap Brugeron vindt men in de charters terug als
Brunengerunz. Deels gelegen in Haspengauw, Tienen was er de hoofdplaats van. Kwam onder Brabant in het
de
begin van de 12 eeuw.
3. Jan Suetemans.. (nog) geen verdere info over gevonden.

4. jaar XI : september 1802 – september 1803, jaartelling onder het bewind van Napoleon.

Bronnen
Popp, Atlas cadastral parcellaire du royaume de Belgique, commune de Meensel-Kieseghem. Une feuille in-plano. Bruges, avec un
tableau indicatif in-folio.
La Belgique Ancienne et Moderne, Géographie et Histoire des COMMUNES BELGES. Continuation, Arrondissement de Louvain –
canton de Glabbeek, Alphonse Wauters, 1882.
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