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MEENSEL-KIESEGHEM, A. WAUTERS, 1882 
 
 
 
Liefdadigheid, school, feesten 
 
De Armentafel (1) was goed bedeeld. De inkomsten van Meensel bedroegen: in 1617-1618 111 fl., 13 sous (2) en 54 ½ 
halsters (3) van graan. In 1650-1651: 198 fl., 14 sous en 80 halsters. Voor de Armentafel van Kieseghem : in 1613: 43 
fl., 6 sous en 10 halsters. In 1650-1651: 206 fl.  
De liefdadigheidsbureaus bezaten: ten eerste 17 hect. 54 ares 40 cen., ten tweede 25 hect. 14 ares 23 cent. Hun 
budgetten waren voor het jaar 1874 begroot op :  
 
 
                                                                      Te Meensel                          te Kieseghem 
 
Aantal hulpbehoevende families                          29                                               26 
Aantal hulpbehoevende personen                     167                                             150 
 
Baten en lasten allerlei aard                  fr.    1.669 88                                   2.067 46 
Gewone inkomsten                                fr.    1.519 88                                   2.634 67 
 
Een eerste school werd in de buurt gebouwd van de kerk van Meensel in 1826; later, een ruimere school met en lokaal 
voor de gemeentelijke administratie, werd gebouwd in 1863 op een plaats halverwege de twee dorpen. Het aantal 
leerlingen dat de gemeente toeliet om les te volgen; bedroeg in 1873 – 1874 108 : 51 jongens en 57 meisjes. 
 
Het lokale feest gaat door: te Kieseghem de zondag na 29 juni; te Meensel, de zondag na 15 augustus en de zondag na 
21 september. 
 
 
 

(1)  De armentafel was een van oorsprong kerkelijke instelling die zich bezighield met de plaatselijke armenzorg. 
 

(2)  sous :  

‘sous un blanc’… De stenen die ongebruikt bleven liggen, behalve één die zich op het kerkhof bevond, werden door de 
gemeente verkocht aan Jan Nijs voor 30 stuivers 1 blanke. Uitleg (P Kempeneers): 

- sous is het meervoud van sol "stuiver". 
- blanc = blanke, een munt met de waarde van 3 oorden. 
- oord = muntstuk, nog in het dialect bekend, zonder dat de gebruiker het beseft, bijv. in de zin "ik heb geen oorden 
meer, mijn oorden zijn op" (zeg dat eens op z'n Meensels). 

 
 

(3) Halster: een inhoudsmaat voor droge producten, meestal koren (graan,rogge),  29 liter of 1/8 van een mudde . 
Of een halster is ook 2 molenvaten of 4 viertels. 

 
 
 
 
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. 
 
 
‘Oude Woorden’, Dr. Paul T.C. Kempeneers, 2013 
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