Kerk St-Pieter, Kiezegem
Deel 6 : De pastorie

Op een niet nader bepaald moment, werd er in Kiezegem een kleine commanderij van de Orde van Malta gesticht.
Deze kreeg dan het patronaatsrecht en de tienden van de St-Pieterskerk.
Als oudste vorm van deze naam vermeldt A. Wauters in 1440 ‘Personaet hof’. Het Middelnederlandse "personaet"
betekende "het ambt van persoon, d.i. pastoor". Het Personaathof was dus een hoeve die toebehoorde aan de
pastoor.
Op geestelijk gebied hing Kiezegem toen af van de ridders van Malta. Deze weinig belangrijke commanderij was
verbonden met die van Binkom, welke eerst zelfstandig was en daarna afhankelijk van de commanderij van
Chantraine (bij Geldenaken). Volgens J. en L. Ulens had de commandeur van Binkom het recht de pastoor van
Kiezegem te benoemen. Later ging dit begevingsrecht dan over naar de commandeur van Chantraine en toen ook
deze commanderij in 1773 werd opgeheven, naar de commandeur van dezelfde orde te Tienen.
Op een oude kaart van landmeter Godefridus Loos, 1781, worden de gebouwen en gronden als “Commandri van
Chantrin” benoemd. Dit Persoonshof stond op hetzelfde perceel als de huidige pastorie, maar dan recht tegenover
de weg naar Meensel. De commanderij bezat ook nog enkel gronden in de korte nabijheid van de pastorij.
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In “De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelijk afbeeldsel eener vrij gemeente in Haspengouw” van A.
Kempeneers,1861, wordt het volgende vermeld over een commanderij :
“.....Aan het hoofd van de orde stond de grootmeester, die eerst resideerde in Jerusalem, later in Rhodos en nog
later in Malta. De orde was onderverdeeld in Tongen die nog eens onderverdeeld waren in priorijen.
Onze gewesten behoorde tot de Priorij van Frankrijk met zetel in Parijs. De priorij was nog eens onderverdeeld in
Balijes en Commanderijen. De huizen in Oost-Brabant vielen allen onder de Commanderij van Chantraine of
Chantereine. Chantraine ligt in Huppaye in Waals-Brabant iets ten zuidoosten van Geldenaken. Vier huizen van
Chantraine lagen in Oost-Brabant namelijk, Leuven, Binkom, Boschelle (Hakendover) en Walsbergen
(Wommersom). Van de huizen in Leuven en Binkom rest er niets meer, maar de huizen van Boschelle en
Walsbergen bestaan nog steeds....”
In hoeverre kan men dan spreken van een echte commanderij in Kiezegem .. eerder een bijhuis ?

In de parochieregisters is terug te vinden dat de toenmalige pastoor Johannes Ghens omstreeks 1600, religieus is
van de orde van Sint Jans te Jeruzalem, later de Orde van Malta.

Oorspronkelijk persoonshof (tekening J De Bruyn)

oorspronkelijke voordeur (bemerk Maltezer kruis)

In het ‘inkomstenboek van de kerk Kiezegem’, 1663 (Abdij Grimbergen) wordt de commanderij als volgt weergegeven :
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De huidige pastorij, vroeger – op een postkaart -

en nu…..

In ‘Expose de la situation administrative de la province barbant, 1855’ wordt vermeld:

Dit moet dan nog gaan om het oude pastorij, de zogenaamde commanderij. Deze verkeerde in slechte staat, zoals in
verslagen van het kerkfabriek meermaals wordt aangehaald ….
Zitting van den 3 October 1897: “.. Overwegende dat er aanzienlijke en noodzakelijke verbeteringswerken reeds verricht
zijn en nog te doen staan aan ons pastoreel huis, ten einde behoorlijk bewoonbaar te zijn …”
Brief dd 11 december 1897: “… betrekkelijk dringende en noodzakelijke verbeteringswerken aan kerk en pastorij..”
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Zitting van de 19 October 1902: “… Overwegende dat het pastoreel huis alhier bouwvallig verklaard is door den heer
provincialen bouwmeester in verblijf in Brussel, en dat er in aanstaand zomerseizoen behoort overgegaan te worden tot
het bouwen eener nieuwe pastorij…”
Over de verdere geschiedenis van de commanderij van Kiezegem is zeer weinig bekend. Alleen de huidige pastorie
herinnert er ons nog aan, doordat ze in haar omgeving het uitzicht heeft van een oud kasteel, ook al dateert ze pas
van het jaar 1904.
Bouw van de huidige pastorij…. In 1903 zijn de volgende tekeningen opgemaakt:

Kaart van Popp, 1860 : Commanderij
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Bronnen:


Archief Kerkfabriek Kiezegem



Oost-Brabant, “I Het Mooie Hageland”, 1965



www.oostbrabant.org



“Géographie et histoire des communes Belges”, continuation par Alphonse Wauters, 1882



Brochure “Open monumentendag 1993”, document over Meensel-Kiezegem



Interviews : Koster Alfons Stas, Theo Craeninckx, Guido Hendrickx, Jozef De Bruyn, Fernand Stas, Jean Daenen, Josee De Bruyn, Marcel
Morren, Frans Goethuys, Guy Bruyninckx, Paula Coosemans, ……



Winkler Prins encyclopedie van Vlaanderen, 1974



Kaart van C.J. Popp



Ordre de Malte. Les commanderies du grand-prieuré de France d'après les documents inédits conservés aux Archives nationales à Paris,
Eugène Mannier, 1872



http://www.adolphus.nl/sitemap.html#christenasceten



Tekening J De Bruyn



www.hakendover.be/geschiedenis.asp?a=read&i=91



De Brabantse folklore, nummers 161-164



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



Quaestiones annui concursûs Mechliniensis ab anno 1745 ad 1776



Almanach du clergé catholique romain des pays bas – 1826



“De oude vryheid Montenaken of historisch en werkelijk afbeeldsel eener vrij gemeente in Haspengouw” A Kempeneers,1861



De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus, G Vandenbosch



Archieven, abdij van Averbode



Ex-Historia, geschriften E.H. Sloots, pastoor te Meensel



Exposé de la situation administrative de la province barbant, 1855 (p 31)



Histoire de la ville et des institutions de Tirlemont, 1861 (p 145)



Abdij Grimbergen - inkomstenboek van de kerk Kiezegem - 1663
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