Kerk St-Pieter, Kiezegem
Deel 3 : Het gebouw - uiterlijk

Het oudste deel van de St-Pieterskerk is het veelhoekig koor, de eerste steen van dit eenvoudige gotische koor
(baksteen en witte stenen lijsten en banden) moet rond 1600 gelegd zijn. Het overige deel van het gebouw, het
neogotische schip, werd omstreeks 1856 herbouwd in baksteen met sierelementen in natuursteen, met drie beuken
onder één zadeldak; dit tijdens het pastoorschap van Guilielmus Simoons en het burgemeesterschap van Henricus
Kenes; een gevelsteen herinnert daaraan (zie foto verder).
de

De 18 eeuwse ingebouwde toren werd in augustus 1914 om strategische redenen door de genie van het Belgische
leger verlaagd… gedynamiteerd; de windmolen iets verder op de berg werd om dezelfde redenen plat geschoten. De
kerktoren werd in 1927 heropgebouwd met natuursteen maar bleef verder met zijn stomp dak zitten. Zie ook in de
map ‘WO I’, waar hier meer info & foto ! is te vinden over deze dynamitering.

In de archieven van de abdij van Averbode, is er een kleine tekening van de kerk van Kiezegem, in het onderwerp
‘Nissenrode te Minsel anno 1678’; bemerk toch dat de toren hoog en slank was.

De kerk .. zonder zijn toren, zoals afgebeeld op postkaarten van tijdens het interbellum.
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Een chronologisch zicht op de kerktoren, volgens 2 postkaarten en een tekening van toenmalig notaris Halflants: de
originele toren… geen toren … en de huidige toren.
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Deze gevelsteen vermeldt het volgende:
“.. deze kerk is gebouwd in het jaar 1856 door de zorg van den kerken raed ende medehulpe van de inwooners
dezer prochie den eerste steen is geleid door Augustus Vollen Guillelmus Simoons pastoor Henricus Kenes
borgemeester ridder der Leopold L S Order.. “

Uit : La Belgique ancienne et moderne: Arrondissement de
Louvain. Canton de Glabbeek. Canton de Léau, Jules Tarlier ,
1963)

Schietgaten in de toren, welke uitgeven in de beide zijkamers, achteraan in de kerk, laat vermoeden dat de toren
vroeger vrij stond. Waarschijnlijk is de toren later ombouwd met de 2 zijkamers, tijdens de verbredingwerken aan het
schip. Deze schietgaten wijzen erop dat een kerktoren vroeger ook moest bescherming dienen voor de plaatselijke
bevolking.. in tijden van onrust ging men daar schuilen en probeerde men zich enigszins te verdedigen.
Aan de oostelijke buitenmuur is ook nog een kruis bevestigd .. het zogenaamde missiekruis. Dit is groot kruis dat in of
buiten een kerk is opgericht ter herinnering aan een serie bijzondere godsdienstige oefeningen en plechtigheden,
bijvoorbeeld een volksmissie. Hierbij werd binnen een parochie het geloof opnieuw onder de aandacht gebracht. De
biecht werd afgenomen en de missie werd afgesloten met de Heilige Communie door de gehele parochie. Dergelijke
volksmissies vonden plaats in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.
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Deze kerk heeft ook enkel mooie glasramen in het koor…

Linker glasraam

uitvergroting tekst onderaan dit glasraam

Iconografie (volgens www.kirkipa.be)

Christelijk geloof persoonsnaam:
Naam persoon:
Objecttype:

Norbertus van Prémontré [norbertijn personage]
Jozef van Nazareth, patronus Belgii [personage]
Lahaise, Evermodus [abt adbij Grimbergen]
Mercier, Désiré Joseph [kardinaal-cardinal]
2 x wapenschild

Vertaling van beide teksten :
St Norbertus, stichter v/d orde der Premonstratenzers
(Norbertijnen).

E.H. abt Evermondus Lahaise
Adbij van Grimbergen, orde der Premonstratenzers

St Jozef, patroon van België.

Geschonken door de gedienstige dienares van St Jozef
+
Ursula Vollen
+

1899 ( wijst op de verbouwing van de kerk)
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Rechter glasraam

uitvergroting tekst onderaan dit glasraam

Vertaling van de tekst op de boek : Leefregel voor alle geliefde broeders

Iconografie (volgens www.kirkipa.be)

Abstractietype:

zinnebeeld
zinnebeeld
Abstractienaam:
Hart [symbool O.L.Vrouw]
Hart [symbool van Christus]
Christelijk geloof persoonsnaam: Augustinus van Hippo [westers bisschop-personage]
Godfried van Amiens [norbertijn-personage]

Vertaling van beide teksten :
St Augustinus, kerkleraar

St Godefridus, kanunnik van de orde der Premonstratenzers

Zalige herinnering aan Aug. Beuckeleers, kanunnik
in Grimbergen, vroegere pastoor van deze plaats 1879 - 1897

Geschonken door Aug. Godefridus Andries
Kanunnik in Grimbergen, pastoor in Kieseghem

1899 ( verbouwing van de kerk)
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‘Turnhout in het verleden en het heden: Volume ‘ 1905



Geschiedenis der gemeente Neerlinter, 1968
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