Kerk St-Mattheüs, Meensel
Deel 6 : De pastorie
Pastoor Sloots schreef in zijn ‘ex-Historia’ :
“…1659 – Lambertus Hermans … “De pastorije en heeft geen huis, maar den pastoir woont in een huysken
toebehorende voor het onderste deel de kerck, ende het opperste de camer van de Schutters soo men seit.” De
pastorije kwam nog tot een “koolhofken” groot omtrent een half dagmaal, wat verhuurd was voor 1 gld en 10 stv…”
“… 1815 – Joannes Van Hoolant… E.H. van Hoolant was de laatste Pastoor van Attenrode, tevens belast met de
geestelijke zorg van Meensel. Ongetwijfeld koesterden de inwooners van Meensel reeds geruimen tijd het verlangen
om een eigen pastoor te hebben zooals de omliggende dorpen. Daarom richten meier, schepenen en kerkmeesters
een eerbiedig schrijven (in ’t frans) aan zijne Eminensie den Kardinaal-Aartsbisschop (24 mei 1820), waarin zij
verklaren dat Attenrode sinds enige weken zonder pastoor is ter oorzake van “la perversité de quelques habitants….
ne voyants aucune apparences qu’ un venerable Prêtre voudrait accepter cette place de curé d’Attenrode,” - (arch.
Meensel) dat Meensel ongeveer even groot is in aantal inwooners als Attenrode,- dat het bovengenoemd feit
beroofd is van zijn pastoor en misschien nog lang zal beroofd blijven “ce qui porte la douleur dan notre commune”
waar de inwoners steeds aan den pastoor alle eerbied hebbe betoond en altijd “raisonablement” hebben bijgedragen
voor zijn onderhoud. Zij willen blijven bijdragen voor het onderhoud van den pastoor en beloven voor ene
behoorlijke woning te zullen zorgen indien Meensel weder een eigen pastoor krijgt en afgescheiden wordt van
Attenrode.-…”
“…1820 – 30 mei Lambertus Schuermans …Aan het verlangen der bewooners van Meensel werd voldaan en zij
kregen weder een priester blijvend in hun midden. De eerste is Lamb. Schuermans geboortig van Eindthout (1 Sept.
1773), aanvankelijk deservituur, werd Meensel officieel kapelanie bij K.B. van 18 Sept 1825…”.

En een pastorie werd gebouwd……..zij het dan wel in twee stukken.
Verwijzingen voor dit gegeven:





In het interieur: er zijn 2 verschillende plafondhoogtes.
Grootte van de vensters links en rechts van de voordeur.
Vroeger kon men ook zien aan de originele buitenmuren dat dit gebouw uit twee delen was samengesteld.
De vroegere voordeur bevond zich waar nu het middelste venster is van de drie lage vensters; hier is nog
de vroegere gang te zien die doorliep tot aan de – nog bestaande – achterdeur.

De pastorij in de jaren ‘60
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Op enkele kaarten is de pastorij als volgt ingetekend:

Atlas der Buurtwegen, ca 1844

Kaart van Popp, ca 1850

In een brief, dd 19 december 1847, schrijft pastoor G. Pulinckx dat de pastorij in 1820 is gebouwd:
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En in het rekenboek, overzicht inkomsten & uitgaven, vermeldt Peer Daenen in de jaarrekening van 1821 (3 april
1820 tot 1821) :

Het tweede deel moet dan vermoedelijk na 1855 bijgebouwd zijn.
In het “Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht’, dd 28 oktober 1999”,
wordt verwezen naar ca 1850 als bouwjaar van de pastorij:
Wegens zijn historische en artistieke waarde:
- als monument:
De Sint-Mattheus kerk, gelegen te Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem), Binkomstraat ; bekend ten kadaster:
Tielt-Winge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer 333/2.
- als dorpsgezicht:
De dorpskern van Meensel, gelegen te Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem), Binkomstraat ; Heibosstraat ;Wersbeekstraat ;
bekend ten kadaster: Tielt-Winge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummers 332C, 334B, 348M, 350E, 350F, 351A2,
351X(DEEL), 51Y(DEEL)
De historische waarde van de Sint-Mattheus kerk wordt als volgt omschreven: als voormalige afhankelijkheid van respec.
de abdijen van Cornelimunster (Aken) en Heilissem kan de Sint-Mattheus kerk architectuurhistorisch worden getypeerd als
een kleine, overwegend gotische bak- en natuurstenen plattelandskerk, bestaande uit een slanke westtoren (1772), een drie
traveeën tellend, smal eenbeukig schip (ca. 1600) en een driezijdig koor (ca.1500) met aanleunende sacristie.
De artistieke waarde van de Sint-Mattheus kerk wordt als volgt omschreven: de met een spits tongewelf overkluisde
binnenruimte, in het koor versierd met Louis XV-motieven, bevat naast een monumentaal marmeren portiekaltaar, afkomstig
van de Leuvense SintMichielskerk, eveneens waardevolle 16de eeuwse houtsculpturen.
De historische waarde van de dorpskern van Meensel wordt als volgt omschreven: karakteristieke omgevingselementen
zoals kerkhof en de ruime tuin van de herenwoning zijn, samen met pastorie met ommuurde tuin (ca. 1850) en
dorpsschool (1826), inherent verbonden met structuur en socio- culturele ontwikkeling, bepalen de eigenheid en fungeren
tezelfdertijd als visuele bakens voor het centrum van dit kleine, landelijke straatdorp.
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En ‘Expose de la situation administrative de la province barbant, 1855’ vermeldt :

In de kerkrekeningen van 1862 – 1864 worden volgende opmerkelijke beschrijving van werken terug gevonden:

Op 28 december 1862 wordt een staat van uitgaven opgeschreven voor de bijbouw aan de pastorie …






28 december 1862 - Start voor uitgaven voor 80.000 carelen, careeloven (Careel: baksteen, Oudnederlands
voor tichelsteen, vierkante steen; volle baksteen gebakken uit klei; meestal werden deze stenen gemaakt
met de klei die ter plaatse voorhanden was. Careeloven: ter plaatse gemaakte oven om deze steen te
bakken)
Den 15 juli 1862 aan ? Van Esch te Bekkevoort aan 22 bussels latten om vlaggen (?) te maken 12 stuivers
de bussel
Aan Fr. Truybens, careel-bakker te Tienen, voor het stekken van de aarde voor de careeloven
Aan Fr. Truybens voor het maken der plain om de stenen te drogen en maken der vlaggen

www.meensel-kiezegem.be

Pagina 4









Aan de vormers der carelen betaald 80 duizend carelen
Aan ene werkman bij de careelmakers gezet om de aarde beter te bewerken 13 dagen à 15 stuivers
Aan Fr. Truybens voor het inzetten en bakken van de careeloven, waarvoor betaald 1 fr 45 cent par ?
Aan Livinus vandegaer, gekocht hetsles om de careeloven in brand te steken
Aan Struyven te Tienen betaald voot twee wagons kolen à 65 fr de wagon en ½ wagong à 75 fr de wagon en
voor te leveren te Meensel van een wagon 20 fr
Aan Arnold Janssens, jong voor vracht van een wagon en half kolen
Aan Arnold Janssens, jong voor het aanbrengen van 11 vrachten zand voor de careeloven



Aan Mathijs Janssens, voor de schade toegebracht aan zijn land waar poten opstonden 2fr. voor vlaggen op
en af te doen van de gammen (?) tot het drogen van de carelen, voor geweest te zijn naar Glabbeek en
Attenrode voor commissie voor het leveren van zes hetsels en wissen snijden in de kerkbos om de vlaggen
te maken




16 augustus 1863 - Uitgaven gedaan aan het pastoreel huis 1863
Voor het afbreken van een stal aan de oostkant, gereed om te vallen en op dezelfde plaats te bouwen een
nieuwe zaal en spreekplaats enz.
Betaald aan daguren voor het afbreken van de oude stal, voor de opening van de kelder, zand steken,
laden, careelen kuisen, laden en ontladen aan Arnolf Timmerman en twee kinderen, Bertus Janssens,
Livinus en Ferdinand Grootjans, Lucas en Louis Craeninckx, Henricus Dierickx en Jan Derijdt.
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Deze stal werd tegen de pastorie gebouwd in 1828. (kerkrekeningen)









8 juni 1863 – aan Xavier Everaert, Leuven Brouwerstraatt n° 1, voor Doornikse kalk, blauw pannen,verdeling
plaveien, schaalderen, trap, blauwe klomp, plaatser, geleverd in de maand april, mai, juni en july, betaald
volgens kwitantie.
e
30 mei 1863 – aan W Impens, Leuven perkstraat, voor plint blauwe dorpels van deuren en vensters,
geleverd in april en mai volgens kwintantie.
6 mei 1863 – aan Ph Goethuys te Attenrode, voor 28 dennekepers voor het dak, 30 busselen plafodlatten en
aan Zwillen 2 busselen plafondlatten.
29 mei & 27 augustus 1863 – aan Maumont, Leuven, blikslager, voor goten pomp van citerne en reparatie
aan de goten van de kerk en pastorij.
13 juni & 27 augustus 1863 – Philip Zweerts, schaalderdekker te Scherpenheuvel, voor het leggen van de
pannen op het dak, reparatie van het oude pannendak en het kerkdak.
2 juni & 6 juli 1863 – aan H Loost, pompenmaket te Tienen, voor het verplaatsen van de pomp, leveren van
loden buizen en reparatie.
28 juni 1863 - aan Rutte, marmerbewerker te Tienen, voor de marmeren schouwen, tabletten van de
venster en de vloer.
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22 juli & 18 september 1863 – Dewolfs, gebroeders, slotenmakers te Tienen, voor een ijzerengril aan de
ingan van de pastorij, voor eenslot aan de luchtgaten enz.
14 september 1863 – Ed. Swillen, glazenmaker te Tienen, voor het inzetten van de ruiten der nieuwbouw.
22 augustus 1863 – aan G Mues, meester metser van Leuven, voor metserij van de nieuwbouw, kelders en
buitenmuren.
12 september 1863 – voor plakkerij aan G Mues, plafonuren
15 november 1863 – Livinus vandegaer, smid, voor ijzerwerken enz.
15 november 1863 – ? Dereze, schrijnwerkern voor het leveren van drie bomen voor het daken eiken
bruggen voor de planché, enz.
25 november 1863 – aan J Schoeters, schrijnwerker van Leuven, voor de bruggen, deuren, vensters, enz.
8 novemeber 1863 – P Walterus, verver, voor verven, vernis, enz.
Aan Felix Natens voor panletten 12 bussles
Aan Felix Natens aan 75 … voor dak

www.meensel-kiezegem.be

Pagina 7








9 november 1963 – aan Felix voor vracht kalk van Leuven 7 fr, voor een kar carelen te Kappellen 1 fr., twee
ryen (?) kalk te Tienen gehaald en betaald 11 fr 40 cent. Twee vrachten naar Tienen om de marmeren
schouw te halen 10 fr.
Aan Sebastianus van Roelen voot 20 karren zand, zelf getsken, geladen en bijgebracht.
Aan Jan Kleynen, herbergier voor kost en drank van een steenkapper van Leuven 6 dagen, Jan Maes
metser 31 dagen, twee plakkers 38 dagen, de blokslager 4 dagen.
Te Tielt op het pachthof van Remy voor 3400 careelsteen
Overstijns te Kappellen 350 careelstenen
Aan Mathias Janssens voor blootmaken van de careeloven.



26 maart 1864 - Afgerekend met Henri Kenes, burgemeester, voor stro, geleverd in 1862 voor de careeloven
200 schoven, daar van teruggebracht 44 schoven, blijft 156 schoven; iedere schoof weegt 7 kilo , is 1092
kilo’s à drie centen de kilo



24 maart 1864 - Meerdere kolen aan de careeloven weergehaald als gruis geleverd door Henri Kenes.

In 1923 werd een “groote herstelling gedaan aan de pastorij” : dak vernieuwd, de voorgevel in cement gezet, nieuw
papier in de keuken.
Het geheel kostte – met de werkuren inbegrepen: 3026.65 fr. de oude pannen werden verkocht en brachten 1047 fr.
op... ‘als tot ontlasting van de onkosten, blijft dus uitgegeven : 4978.65 fr…”
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Het uitzicht van de gecementeerde voorgevel was in de jaren ’60 – ’70 nog te zien.

Op electriciteit was het wachten tot in 1930.. gelet op onderstaand factuur…
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In de jaren ’50 staat er ook nog een muurtje voor de pastorij.

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)
(2)
(3)
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Dit pas gebouwd huis, in de Wersbeekstraat te Meensel, draagt in zijn datumsteen 1786 als bouwjaar.

Bronnen:


‘Opera Paroch”, ‘Ex Historia’, geschreven door E.H. Sloots, Pastorij Meensel



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



Kerkrekeningen kerk Meensel



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



Délibèratie Régister van den Kerk-Fabriek Raed , 1835 -..



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



www.oostbrabant.org



“Ken uw dorp : de geschiedenis van Kumtich”, A. Merckx



“Beschryving der provincie Braband”, Sleeckx, 1861



Interviews : Koster Alfons Stas, Theo Craeninckx, Guido Hendrickx, Jozef De Bruyn, Fernand Stas, Jean Daenen,
Goethuys, Jan Pypen, Marcel Vandegaer, ……



Winkler Prins encyclopedie van Vlaanderen, 1974



Kaart van C.J. Popp



‘Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- en dorpsgezicht’, dd 28 oktober 1999,



Almanach royal officiel de Belgique, 1854



Exposé de la situation administrative de la province barbant, 1855



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



L’ almanach de l’an 13



‘EX HISTORIA’, E.H. Sloots , kerkarchief Meensel



Archieven abdij van Averbode : AAA. sect I. reg 106



Toeristische info, St-Michielskerk, Leuven



Journal historique et littéraire – tome XXVI – 1859-1860



Dr. fil. Paul Kempeneers - archieven te Mechelen (Parochialia, map Meensel)
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