De familie Kenes
3) Kenes burgemeester, ja …. maar ook senator ?
Sommige ouderen vertellen ook dat Kenes senator was. Hij reed met de tram naar Tienen, en vandaar met de trein naar
Brussel… zodus …
Meier, burgemeester zijn ze wel geweest…. Maar ook senator ?


ste

Henricus Kenes (°1727, *22/07/1815), als 1

Kenes in Meensel .. functie ?

Over deze Kenes is momenteel weinig terug te vinden over welke officiële functie hij zou uitgeoefend hebben…
In het kerkarchief, een handtekening:

1785
En in het Rijksarchief te Leuven :
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Paulus Jozephus Kenes (°1753, *13/11/1809),,. meier van 1783 tot 1809

In het kerkarchief, een handtekening:

1785

1800
Tijdens de volkstelling van 1796 wordt hij vermeld als ‘landbouwer en gemeentelijk agent’.
De ‘Almanach de Bruxelles ou tableau de l’Organisation du gouvernement et des autorités constituées de l' empire
Français pour l’an XIII’ (1805) vermeldt op p. 211, onder ‘communes maires’ :
Paul Kenes was blijkbaar ook ‘maire’ in Attenrode ….

Dit wordt ook vermeld in ‘L’Almanach de l’an 13’ (1805). G Wirix was zijn secretaris. In Kiezegem was Jean Drayer(s)
‘le maire’ en M Van stockstraeten zijn ‘adjoint’. Meensel werd hier met een ‘z’ geschreven.
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In 1784 was hij ook kerkmeester:



Henricus Kenes (°13/01/1786, *21/05/1871)… meier, burgemeester van 1810 tot 1867

Hij ondertekende als volgt de kerkrekeningen:

1811… maire

1812

1814… meyer

na 1837… B.G.M. burgemeester
In de kerkrekeningen van 1825 wordt door de pastoor aan Henri Kenes de titel ‘meyer’ toegedicht …
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… en in 1838 schrijft de pastoor ..

De overlevering wil ook dat iemand van deze familie ook senator was (?). Echter bij navraag bij de archivarissen van
zowel Kamer van Volksvertegenwoordigers als Senaat, blijkt er in de Belgische geschiedenis geen senator of
volksvertegenwoordiger met deze naam te zijn.
Wel wordt Henricus Kenes (°1786 - *1871) als volgt vermeld in “Le Livre d’Or de L’Ordre de Léopold en de La Croix de
Fer, Bruxelles”, Ed.Ch. Lelong, 1858, blz 264 :

« Almanach royal officiel de Belgique »,1845 vermeldt ook hier H Kenis als ‘commissaire-voyer’ (*):

(*) Volgens ‘Sentiers et chemins: législation et réglementation’, Albert Stassen : « ….. De functie van ‘commissairevoyer’ werd opgericht door de wet van 1841 op buurtwegen. Deze is een soort permanente afvaardiging en
rapporteert rechtstreeks aan de Provinciale Technische Dienst. Hij heeft het recht om toe te zien op overtredingen op
de buurtwegen en het opstellen van de processen-verbaal. Hij is ook bevoegd om aan te geven of een weg al dan niet
een buurtweg is, zich baserend op de desbetreffende Atlas der Buurtwegen…”
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De ‘Nouvel almanach de poche, de Bruxelles’, 1832 vermeldt een vroegere datum - 14 juni 1820 - waarvan er al
sprake is van een ‘commissaire-voyer’



Joannes Franciscus Eduardus Kenes (°02/05/1825, *21/11/1890), borgemeester van 1867 tot 1890

Veel meer info van deze Kenes is momenteel nog niet gevonden.
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August Kenes, (°30/01/1860, *17/03/1931), burgemeester van 1894 tot 1931 (?)

August volgde blijkbaar niet direct zijn vader op na diens overlijden. Remy Vollen was burgemeester van 1890 tot
1894. Deze Vollen was huurder van het ‘Hof van Kiezegem’ en had er ook de bijbehorende brouwerij.
De ‘regeerperiode’ van August Kenes werd onderbroken in WO I: Louis Van Der Meeren was van 1914 tot 1918
burgemeester (info gemeente Tielt-Winge)
August Kenes was wel een advocaat. Het ‘Journal des Juges de Paix, de Leurs Suppléants, des Officiers du
Ministère’, 1903, vermeldt : « M. Kenes (H.-A.), avocat à Meensel-Kieseghem, est nommé juge suppléant à la justice
de paix du canton de Glabbeek »
Ook deze Kenes was geen senator of volksvertegenwoordiger, maar ….. hij werd wel verkozen als provincieraadslid
voor het kanton Glabbeek tussen 1903-1921 en voor het district Tienen tussen 1921 en 1925. (Rijksarchief
Anderlecht verder raadplegen)

Bronnen :


Parochie archieven



“Délibèratie Régister van den Kerk-Fabriek Raed”



Kaart van C.J. Popp



Kaart van Ferraris



Brochure “Open monumentendag 1993”



Le livre d’or de L’Ordre de Léopold en de La Croix de Fer, Bruxelles, Ed.Ch. Lelong, 1858”, blz 264



Interviews : Guy Hendrickx, Theo Craeninckx, Alfons Stas, Marcel Van Goidsenhoven, Francois Loddewijkx,
Marie-Lou Loddewijkx, Jef De Bruyn, Jean Daenen, Josée De Bruyn



Journal des Juges de Paix, de Leurs Suppléants, des Officiers du Ministère ... 1903 - Pagina 368



Almanach royal officiel de Belgique, 1845



‘Almanach de Bruxelles ou tableau de l’Organisation du gouvernement et des autorités constituées de l'
empire Français pour l’an XIII’, 1805



http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen



L’Almanach de l’an 13



Archieven Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.



Dr. fil. Paul Kempeneers – “Telling 1796 - Meensel-Kiezegem”



Rijksarchief Leuven



Archief Gemeente Tielt-Winge



http://www.geopunt.be/kaart
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