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De familie Kenes 

 
 

6) De windmolen 
 
 
In Kiezegem stond er een windmolen op de Mannenberg, toen ook Molenberg genoemd. Deze molen was bereikbaar 
via de Molenweg, een verbindingsweg tussen de Dorpstraat (nu : Kapellekensweg) en de Keelstraat. Hij was 
eigendom van de familie Kenes uit Meensel; deze familie leverde in die tijd ook enkele burgemeesters voor Meensel-
Kiezegem.  
De molen moet gebouwd zijn enkele jaren voor 1800, hij werd vernietigd in het begin van WO I. 
 
In oude geschriften spreekt men over de molen van Kenes (verwijzend naar de eigenaar), molen De Bruyn 
(verwijzend naar enkele molenaars) of de molen van Kiezegem. 
 
Deze houten korenmolen stond op het op één na hoogste punt in het Hageland. Het uitzicht vanop de molen moet er 
mooi geweest zijn: in het noordwesten een zicht op de Wingevallei en de kerk van St-Joris-Winge, met daarachter de 
donkergroene heuvels van Motbroek en Tielt. In het noordoosten is de kerk van Molenbeek te zien en zelf de basiliek 
van Scherpenheuvel. In het oosten de spitse kerktoren van Meensel en die van Kapellen. In het zuiden de 
Nekkerspoelbeek die daar in de vallei kronkelt. 
 
 
 
Bouwjaar van de molen …. 
 
 
De molen moet vermoedelijk gebouwd zijn rond 1798. Dit jaartal is gebaseerd op de al dan niet vermeldingen op oude 
landkaarten en in oude handboeken. 
 
 Refererend naar die oude landkaarten:  

 1748 – Villaret  – geen aanduiding van de molen van Kiezegem; wel die van Binkom, Miskom en O-L-V-Tielt.  

 1777 – Ferraris – geen windmolen te zien.  

 1781 – G. Loos – detailkaart van Kieseghem, geen aanduiding van de molen.  

 1797 –  Millard - Nouvelle carte du Département de la Dyle: bij Binkom staat een molentje getekend, bij 
Kiezegem niet...  

 1845 – atlas der buurtwegen .. molen aanwezig.  

 1846 – Vandermaelen – molen aanwezig.  

 1860 – P.C. Popp – molen aanwezig.  

                                 

   
 Popp (1860)                                                                              Vandermaelen (1846 -1854)     
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In een briefwisseling uit het privé archief van Loic Bouthors & Sabine du Passage, deze laatste is een afstammelinge 
van de baronnen van Kiezegem… een brief gedateerd ‘23 mai 1848’ … 
 

 
 

 
 Enkele oude boeken vermelden het volgende :  
 
« Le département de la Dyle ou première partie du dictionnaire géographique et topographique» - an VII of 1798 (p 96) 

 

               
 
 
«Dictionnaire universel géographique statistique historique et politique de la France»  - an XIII of 1804  (p 71) 
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«Dictionnaire géographique et statistique du royaume de Belgique» - 1845   (p 486) 
 

 

 

      
 
 
 
WO I – 18 augustus 1914 – de vernietiging… 
 
 
Het Belgische leger besliste in augustus 1914 om een verdedigingslijn aan te leggen van de heuvels in Kiezegem en 
zo naar Tielt. Men wou zo het Duitse leger proberen te stoppen. De Mannenberg, met zijn 91 m één van de hoogste 
heuvels in het Hageland, was zo dus wel van strategisch belang.  
 
De windmolen werd door de Belgische genie op 18 augustus 1914 neergehaald bij het terug trekken van het 
Belgische leger. Ook de 18

de
 eeuwse kerktoren van Kiezegem werd dan ook gedynamiteerd. Dit om te voorkomen dat 

beide bouwwerken als richtbakens werden gebruikt door de Duitse kanonniers. 
 
Jef De Bruyn hoorde van zijn vader Petrus het volgende : “…..Verdedigingslijnen en loopgraven werden aangelegd 
tussen de verschillende heuvels: van de Mannenberg en de Molenberg naar het Tommerveld te Kraasbeek. Ze 
bonden zelfs een soldaat aan één van de wieken van de windmolen, zodat die, eenmaal omhoog gedraaid, een goed 
overzicht van de streek had. De windmolen en de kerktoren werden later opgeblazen om alle herkenningspunten voor 
de vijand te vernietigen….”  
 
De – stompe -  kerktoren werd in 1927 heropgebouwd met natuursteen. De windmolen niet … 
 
 

 
                                
                                            Kiezegem : kerk zonder de toren 
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Louis Vandermeeren bezorgde een copij van het verslag van het geniebataljon van het Belgische leger in die dagen… 
 

 
 
Type molen … 
 
Een afbeelding van de molen van Kiezegem is helaas nog niet gevonden.  
Maar naar analogie met de windmolens in de buurgemeenten, mag aangenomen worden dat deze hier ook een 
staakmolen met open voet moet geweest zijn, die dienst deed als koren – of graanmolen. Zie voor meer foto’s uit de 
streek op www.molenechos.org . 
 

   
 

http://www.molenechos.org/
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De molenaars… 
 
 
Paulus Jozephus Kenes, hier meier van 1783 tot 1908, trok Jan Franciscus De Bruyn  (°1796, St-Pieters-Rode,  
+1866, Kiezegem) aan om hier meulder te worden. Zijn zoon Guilielmus (°1825 Kiezegem - +1893 Kiezegem) volgde 
hem op. 
 
Wie de molenaar voor 1825 was, is niet geweten. 
 
Over de familie De Bruyn vertelt Jef De Bruyn het volgende: “…. Guillelmus De Bruyn is onze oudste gekende 
voorvader, geboren rond 1719 in St-Pieters-Rode. Hij huwde in 1733 met Ida Libesoons , dochter van Libertus en 
Joanna Janssens.  
 
Naast Guillelmus, waarvan er geen geboorteakte is, dus vader en moeder niet gekend, vinden we nog : 

-  Marcus De Bruyn, °1713, vader en moeder eveneens onbekend 
-  Elisabeth Catherina, °1712, vader Joannes geboren rond 1680 
-  Anna, °1717, moeder Maria Catharian Coremans 
 

Deze Joannes zou dus ook de vader kunnen zijn van Guillemus en Marcus. Hierbij steun ik mij op volgende 
argumenten: de naam Marcus komt zelden voor, maar wel meermaals bij de afstammelingen van Guillelmus. Ook 
voornamen als Guillelmus, Antoon, Jan Francis. 
 
In 1796 hield het Franse bezettingsbewind een volkstelling voor het kanton Aarschot, waarin de zoon van Marcus zich 
liet inschrijven als “meunier”, anderzijds weten we dat de afstammelingen van Guillelmus ook maalders zijn, i.c. zijn  
kleinzoon Jan Francis te Kiezegem. 
 
In de archieven van notaris Ocreman te Leuven vinden we een akte waarin de gravin van Horst in 1785 haar molen - 
de Blauwmolen - op de Vlasselaar verpacht aan Guillelmus, zoon van Marcus en weduwenaar van Catherina De 
Raeymaeker. (dossier 15031/2 akt 96). 
In de archieven van de schepenbank van Leuven vinden we de verkoop door dezelfde Guillelmus, maalder te 
Nieuwrode van een woonhuis en bakhuis aan Jan Francis De Bruyn, echtg. van Van der Vorst. (nr 407 akt 111). De 
naam Van der vorst komt in beide takken voor als echtgenoot, peter of meter. 
 
Zo komen we bij ons molenaarsverhaal…… 
 
Jacobus, de vierde zoon van Guillelmus en Ida Libesoons werd geboren 28/5/1749 en huwde in 1780 met Catarina 
Meynaerts, uit Nieuwrode. Zij kregen 9 kinderen. Zij hebben de beroerde tijd van de Franse revolutie en bezetting 
meegemaakt met sluiting van kerken, vervolging van geestelijken, verplichte legerdienst, verzet in de boerenkrijg. 
 
Van mijn vader Petrus weet ik dat er in de familie het volgende verhaal werd overgeleverd : “Meerdere zonen uit de 
familie zouden ingelijfd geweest zijn in het leger van Napoleon en de veldtocht naar Rusland niet overleefd hebben 
behalve de jongste, zijnde Jan Francis.” Er is echter geen enkele aanwijzing of bewijs hiervan terug te vinden. De 
oudere zonen vielen inderdaad in de opgeëiste klassen, mogelijk hebben zij gediend of gedeserteerd en in het verzet 
gegaan, nl. de Boerenkrijg. De vele beproevingen uit deze tijd liggen aan de grondslag van deze geromantiseerde 
verhalen. Er kan wel een stukje waarheid inzitten. 
 
Jan Francis, hun jongste zoon ° 20/2/1793 huwde op 30/9/1823 met Maria Gertrudis Cockx geboren te Kortijk-Dutsel 
op 30/3/1797. Zij was de jongste dochter van Jozef Franciscus Cockx uit Kiezegem, gehuwd met Elisabeth van 
Obbergen van Kortrijk-Dutsel.   
 
De familie Kenes had onder de Franse revolutie in Meensel en Kiezegem heel wat zwart goed aangekocht. Zoon 
Paulus Jozephus was meier van 1783 tot 1809 en was vermoedelijk de bouwheer van de molen in Kiezegem. 
Waarschijnlijk door bemiddeling van de familie Cockx werd Jan Francis hier als molenaar aangenomen. 
 
Zodoende verhuisde hij met vrouw en kind Petrus in 1925 naar Kiezegem. Op 1/11/1825 werd zijn tweede zoon 
Guilelmus geboren. De derde, Marcus, in 1927 overleed kort na de geboorte. 
 
Jan Francis heeft een succesvolle loopbaan uitgebouwd als molenaar. Hij was een geacht man. Burgemeester Kenes 
nam hem mee in het gemeentebestuur. Uit de verslagen van de kerkfabriek weten we dat hij een tijdlang Schepen is 
geweest. Ook vinden we hem terug in het gildeboek van St.-Sebastiaan : “Jan Francis D.B. is in de gilde gekomen de 
21 januarius 1830 en heeft betaald voor sijn inkomen seven guldens“. Uit hetzelfde gildeboek weten we dat hij geen 
analfabeet was zoals de meeste mensen in zijn tijd. In 1850 wordt hij ouderdomsdeken en secretaris van de gilde. Hij 
heeft echter maar enkele eigenhandig geschreven bladzijden nagelaten. Hij overleed op 10 mei 1866. 
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De tweede zoon van Jan-Francis, Guillemus - in de volksmond Gillam of Lamme - heeft na de dood van zijn vader 
het molenbedrijf verder gezet. Hij was in 1855 gehuwd met Maria Theresia Cockx uit Binkom, de dochter van de 
kozijn van zijn moeder Gertrudis.  
 
Zijn eerste zoon Lodewijk (Louis), mijn grootvader, werd geboren 20/6/1856. De vreugde van de eerstgeborene 
duurde echter niet lang. Amper 3 maanden later overleed Theresia ten gevolge van een slepende ziekte die ze tijdens 
de geboorte had opgelopen.. kraamkoorts ? Het half verweesde jongetje werd gedurende 5 jaren voor een groot deel 
toevertrouwd aan Philippina Cockx in Binkom, de jongere zus van Theresia. 
 
Voor Gillam moet het verlies heel zwaar geweest zijn. De eerste jaren heeft hij veel te veel zijn troost gezocht in de 
drank. Op 10/1/1861 hertrouwde hij met Maria Emiliana Stas, zus van de koster van Meensel, die hem nog 12 
kinderen heeft geschonken. 
 
Gillam wierp zich volop in het dorpsleven. Hij was lid van talrijke verenigingen in en buiten het dorp: in Attenrode en in 
Tielt bij de fanfare. Hij was eveneens een actief lid van de St.-Sebastiaansgilde. Uiterlijk zag hij er gelukkig en 
levenslustig uit, doch het is bekend dat hij allengs meer en meer aan de drank verslaafd was. Jaren later werd in de 
familie nog altijd gezegd als er ene was die te veel gedronken had : “Hij heeft den aard naar Lamme, hij kan drinken 
gelijk Lamme” 
 
Zoon Louis die inmiddels mee in de molen werkzaam was, zag hoe de zaak achteruit ging. Hij heeft zijn thuis en de 
zaak verlaten en is maaldersgast geweest in verscheidene molens, o.a. op de Gasthuismolen te Tienen en op de 
watermolen op de Velpe te Bunsbeek, waar hij een hele tijd woonachtig was. 
 
In 1887 verliet Gillam de molen en ging in Tielt wonen, waarschijnlijk bij zijn tweede zoon. Ook de andere kinderen 
volgden als ze groter werden het voorbeeld van hun oudste broer en zijn naar alle streken van het land uitgezwermd 
om er een nieuw en dikwijls beter leven op te bouwen. Tenslotte is Gillam in Meensel gaan wonen in een kleine 
woonst tussen zijn schoonbroer de koster en het huis Van Kerckhoven. Hij is daar overleden in 1893 en zijn vrouw 
Emiliana in1896….” 

 
Louis Verelst werd de nieuwe molenaar. Hij was afkomstig van Begijnendijk. Hij was dan ook de laatste molenaar op 
deze windmolen tot in 1914. 
 
 
Wat na 1914 ? 
 
De windmolen werd niet heropgebouwd. In de plaats daarvan liet Henricus Augustus Kenes – als laatste 
burgemeester van deze familie, van 1894 tot 1931 -  een ‘arm water gas molen’ bouwen aan de noorderzijde van de 
Molenberg, iets lager dan waar de windmolen stond. 
 
Jan – van Fons Verstappen - Van Cauwenbergh herinnert zich nog dat de uitlaat van de motor aan de straatzijde was. 
’s Avonds – als het wat donker was -  kon men dan soms vuurgensters er zien uit vliegen.. daarmee noemden de 
mensen het soms ook de ‘vuurmolen’. 
 
De molenaars hier waren :  
 
Louis Verelst en later – voor korte tijd - zijn zoon Achilles. Zij woonden in het molenhuis. Louis bouwde later ook het 
huis onder aan de Molenweg, op de hoek met de Kapellekensweg. ‘Sus’ Schotsmans kocht dit huis over in de jaren 
’50. Achilles verliet de molen wanneer hij ‘genoeg geld’ had.. om in Antwerpen te gaan speculeren. Hij las een viertal 
kranten per dag om zo de economie te kunnen volgen. De familie Verelst baatte de molen uit van de jaren ’20 tot de 
jaren ’30. 
 
In 1930 trok Jean Pypen in het molenhuis, maar hij keerde in het begin van WO II terug naar de Zilverberghoeve. 
Moeder Fien had hem graag voltijds op de hoeve.   
 
Franciscus – Sus – Van Roy, afkomstig van Tielt, volgde hem op. Zijn vader, Wies Van Roy, was een slijper / kapper 
van molenstenen. Sus huurde de molen, en om het malen rendabeler te maken moest de molen vernieuwd worden… 
wat dus niet gebeurde. Zo werd Sus de laatste meulder in Kiezegem… tot in 1944 – ’45. Hij ging dan werken op de 
Hoeve Zilverberg …  
 
De familie Verheyden, erfgenaam van Kenes en zo eigenaar van de molen, liet deze molen dan ontmantelen. 
 
Het gebouw werd dan verkocht aan de Tienenaar Jos Mombaers. Zoon Jos, Tienen : “… Ik moet u teleurstellen. Ik 
heb slechts een vage herinnering aan een verhaal over een perceel te Kiezegem dat korte tijd eigendom van mijn 
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vader is geweest. Mijn moeder, oudste broer en oudste zus  zijn ondertussen overleden en kunnen dus ook geen info 
meer geven. Verder heb ik nooit enige akte of foto er van onder ogen gekregen…” 
 
Rene Coeckelberghs, afkomstig van Glabbeek, getrouwd met Honorine, kocht daarna het molenhuis over. Het zou 
niet de laatste verkoop zijn … 
 
 
 
 
Bronnen :  
 

 

 Oude landkaarten : Villaret (1748) – G Loos (1781) – Ferraris (1777) -  Millard (1797) -  atlas der buurtwegen (1845) - Vandermaelen 
(1846) – P. C. Popp (1860) 
 

 Lieven Denewet , www.molensechos.be  
 

 Interview : Jef De Bruyn, Guy Hendrickx, Fons Stas, Jean Daenen, Josée De Bruyn, Marcel Vangoidsenhoven, Jan Van Cauwenbergh, 
Maria Coeckelberghs, Paula Van Roy, Martin Cockx, Jos Mombaers 
 

 Info bevelschriften via Louis Vandermeeren  
 

 Privée archief Loic Bouthors & Sabine du Passage.   
 

 « Oorlog in Tielt-Winge », uitgegeven door de gemeente Tielt-Winge, 2005 
 

 Oost-Brabant – heemkundig tijdschrift – I Het mooie Hageland – 2
de

 druk, 1965 

http://www.molensechos.be/

