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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (259) 
 

 

Notaris Halflants van Lubbeek maakte een 

tekening van de hoeve De Bruyn – Natens, 

Wersbeekstraat Meensel. 

Datum : 11 december 1953. 

Bemerk de regenwaterafvoer .. deze afvoerpijp gaat door de muur zo naar de regenwaterput achteraan. 
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In de jaren ’70                                                                             &     nu… 

 

 

            

Josée De Bruyn met haar ouders, begin de jaren ‘40              datumsteen boven de voordeur… 1786 
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Op de erfgoeddag van 21 april 2013, Rijksarchief Leuven : hoeve De Bruyn – Natens, Meensel  

Hierbij foto’s van het ouderlijk huis van mijn moeder, Josée De Bruyn. Hier heb ik mijn prilste jeugdherinneringen aan.  

Dit huis is één van de oudste gebouwen (1786) van het dorp, naast de kerk uiteraard, en het zogenaamde  ‘wit huis’ 

van Kenes. (1784, behoorde meer dan 100 jaar aan de familie & burgemeesterdynastie Kenes). 

Mijn moeder – enig kind - is er geboren en getogen. Na haar trouw, kwam mijn vader  inwonen… bij haar en haar 

moeder-weduwe; haar vader werd in WO II door de Duitser meegenomen en overleefde de concentratiekampen niet. 

Mijn vader wou de zeer grote zolder ombouwen tot kamers… maar dat mocht niet van zijn schoonmoeder, het was 

trouwens ook haar ouderlijk huis en daar werd niets aan veranderd. Daarom kocht zij voor hun een stuk bouwgrond 

langszij, waar ze dan een nieuwbouw opzetten.  

Maar mijn grootmoeder bleef zolang ze kon nog in haar eigen huis wonen. En om haar ’s nachts niet alleen te laten, 

mocht ik elke avond naar daar gaan om er te slapen. Mijn jongste jaren speelden zich dan ook hier af. Kwam ik bv. na 

de school naar huis, was het eerst huiswerk maken en dan lopens naar grootmoeder. Dat heeft geduurd tot ik een jaar 

of 7 à 8 was. Daarna bleef grootmoeder bij ons slapen.. maar trok ze wel elke dag, langs achter door de hof, naar 

haar huis. 

Wat meer geschiedenis .. :  

 Mijn moeder heeft altijd horen vertellen dat het huis gebouwd werd door een brouwer .. maar op het einde van 
de bouw had die geen geld meer. Hij moest het huis dan noodgedwongen verkopen aan toenmalig 
burgemeester Kenes. Haar overgrootvader kocht het dan over voor een 3000 frank. 
 
 

 Volgens de overlevering kwam op een zondag pastoor Mellaerts ook in dit huis de stichtingsvergadering van 
de plaatselijke Boerenbond voorzitten. Dit was in 1892, amper één jaar nadat hij de Leuvense Boerenbod 
oprichtte. 
 
 

 Ook de datumsteen boven de voordeur blijft ons boeien.. 
 

o GF TB .. lang gedacht dat dit de initialen zouden zijn van de bouwheer en zijn vrouw. Hiervoor werden 
alle parochieregisters uitgepluisd, maar er werden geen verbanden gevonden. 
 

o Maar Dr. fil. P. Kempeneers wees erop dat er geen ‘punt’ staat tussen GF TB, zodat het moet 
geïnterpreteerd worden als GFTB, of letters uit de naam van de bouwheer. 
 

o Anderzijds gaf Jan Torbeyns, www.heemkringbekkevoort.be , aan dat GFTB staat voor Godefridus 
Torbeyns. Dit is ook deels gebaseerd op info dat hij haalde uit een testament (Rijksarchief Leuven, 
microfilm 1733346, akte nr 21)  
 

o En Fernand Torbeyns vult aan: “…ik meen te mogen beweren dat de bouwheer mijn GGGG 
Grootvader GodeFridus TorBeyns (°Wersbeek 1748, +Meensel 14/12/1809) was. Hij was de zoon van 
Dionysius (°Wersbeek 1708, +Meensel 22/05*1752) en van Anna Maria Marchau (°Wersbeek 1722, 
+Meensel 17/07/1780). Dit echtpaar verhuisde van Wersbeek naar Meensel tussen 1748 en 1751. En 
inderdaad in het R.A. te Leuven op de microfilm 2040594 in de archieven van notaris Janssens Henri 
François in de acte N° 53 van 1749 op 22 april, vindt men:  

 
“…Verkoop door Librecht Vandervorst & Elisabeth Draelants wonende te Bunsbeek aan Dionisius 
Torbens & Anna Maria Marchou ingesetenen van Wersbeek huis schuur stallingen landen en wijden 
groot 7 bunder in Meensel  gelegen reg. de straete van Binkom naar Diest... de nieuwe straete... peter 
Torbens... de kerk en taefel van Meensel...  de heer Crabeels voor 2100 Gulden “. Nadien is er nog een 
akte van notaris Janssens, anno 1750, 8 januari waarbij een zekere Paulus Franciscus De Loen, Baron 
de Roosbeek zekere landen onder Glabbeek, Binckom, Wever “dechargeerd”... met als getuige Geeraert 
Torben…” 
 

http://www.heemkringbekkevoort.be/
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“…Dit is duidelijk de hoek waar later het tramstation C 306 kwam met daarnaast ook het kadastrale 

pand C 305 met woning, bijgebouwen en boomgaard en nog meer gronden langs de straat naar Diest en 
langs de nieuwe straat Vader Dionysius  overleed te Meensel op 22 mei 1752. Moeder Anne Maria 
hertrouwde met Henricus Kenes (°Wersbeek 1727, +Meensel 22/07/1815) en overleed te Meensel op 17 
juli 1780. Bij haar sterfbed, op 7 juni 1780 werd een testament opgesteld door notaris Desterdieu uit 
Thielt. Ik moet bekennen dat ik dat testament niet kan lezen en dus kan ik niet met zekerheid zeggen dat 
 C 305 aan Godefridus werd toegewezen. Maar het is wel zo dat Godefridus zich in 1784 te Meensel 
vestigde met zijn gezin cfr. de volkstelling van 1796. Het ganse goed, in 1749 gekocht, is later dan 
opgedeeld aan de nazaten Torbeyns en Kenes. Op de kaart van Popp is C 305, woning en bijbehoren, 
dan eigendom van Henricus Kenes (Meensel 13/01/1786, +Meensel 21/05/1871), burgemeester van 
Meensel 1810-1867, klenzoon van Anna Maria. 
Kavel  C 305 was dus ooit eigendom van Torbeyns en later van Kenes…” 
 
Zo op de kaart van Popp, 1860:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heibosstraat 

Kavel C 305 

Kavel C 306 

Kerk Meensel 

‘Wit huis’ Kenes 

 

Binkomstraat 

Wersbeekstraat 

Statiestraat           
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o Dr. fil. Paul Kempeneers gaf nog een aanvulling mee .. een brief van Godefridus Torbijens die hij terug 

vond in de archieven te Mechelen: 

 “… In 1788 vroegen de inwoners een onderpastoor (deservitor) voor Meensel. Deze mocht van 

Mechelen echter niet naast een herberg wonen. Godefridus Torbijens was akkoord om een aantal plaatsen 

in zijn nieuw gebouwd huis ter beschikking te stellen…” 

 

 

 

 

Den ondergeschreven jngesetenen pachter 

der heerelyckheyd Meensel verclaert 

by desen ten behoeve van den Deservitor 

die binnen Meensel als nu soude 

comen te resideren, tot residentie 

plaetse ende wooninghe van den selven 

Deservitor te laeten gebruycken 

syne groote benedecamer beneffens 

syne kokene (1) gestaen, als oock 

syne keldercamer met alnoch 

/: jngevalle noodigh :/ een camer 

daer boven gelegen, welcke plaetsen 

den ondergeschreven gelooft (2) door den 

selven Deservitor te sullen laeten 

gebruycken ende bewoonen soo lange 

binnen Meensel voor den selven 

eene behoorelycke wooninghe sal 

gebouwt zyn. actum binnen Meensel 

desen sevensten anni 1788 (3). 

Goedifridus Turbijens. 

 

(Mechelen, Parochialia, map Meensel.) 

(1) : keuken 
(2) : belooft 
(3) : 7 januari 1788 

 

 

 

 

 


