Kerk St-Mattheüs, Meensel
Deel 5: Het gebouw - interieur
Het vroegere interieur zag er als volgt uit ..

Let op de verdwenen preekstoel. Bemerk dat er vroeger achteraan in de kerk een nis was, hier bevond zich toen de
doopvont. Bemerk ook de oude kruisweg.
De communiebank – volgens de kerkrekeningen aangekocht in 1808 en gemaakt door ene van der Eycken - en de
preekstoel werden verkocht E.H. Robert in december 1963.
Achteraan in de kerk hing ook een schilderij: ‘de kruisafneming’… een doek van ene M. Hendrickx, 1905. Dit doek
bevindt zich nu in de pastorie.

www.meensel-kiezegem.be

6 april 2019

Pagina 1

Toen pater Schotsmans gewijd werd op 22 augustus 1943…

Foto’s Marcel Vangoidsenhoven

Let weer op de preekstoel, de oude kruisweg , de toenmalige biechtstoel, de kerkmeesterbank vooraan rechts,
de plaats van de beelden, ….
“…..Kort nadien werd de kerk ook voorzien van een predikstoel, gekocht bij de Bogaerden te Diest aan wie op 28
Maart de som van 65 gld en 2 stuivers betaald werd tot slot v. rekening (A. Wauters l.e.)….”, (vermoedelijk in 1772,
ex-historia, pastoor Sloots) – Een andere bron vermeldt 28 maart 1785 als dag van de aankoop.
De preekstoel werd echter verwijderd ten tijde van E.H. Robert wegens slijtage van de voet. Tegenover de
preekstoel, aan de linkerzijde bevond zich de toenmalige biechtstoel.
Het grote kruisbeeld, dat nu voor het koor hangt, hing vroeger achteraan in de kerk, tegen de zuidermuur.
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Wanneer men de kerk binnenkomt, heeft men zicht op het marmeren Barok altaar, afkomstig van de oude StMichielskerk, toendertijd gelegen aan de Tiensestraat, Leuven.
In 1770 was deze St-Michielskerk zo vervallen dat, omwille van de veiligheid, het gedeelte boven de stadspoort met planken werd
afgedicht om voorbijgangers tegen afvallende stenen te beschermen. Deze kerk werd definitief gesloten op 11 februari 1778 en op 13
februari 1781 verkocht en nadien afgebroken. (Leuvens historisch genootschap)
De toeristische info in de St-Michielskerk, Naamsestraat, Leuven, vermeldt : “.. Sedert 1165 was er in Leuven al een St-Michielskerk,
gelegen aan de Tiensestraat. In de 2de helft van de 18de eeuw was ze echter zo bouwvallig, dat ze moest worden afgebroken. Keizerin
Maria Theresia verplichtte toen bij decreet de kerkfabriek van Sint-Michiel om de leegstaande Jezuïetenkerk aan de Naamsestraat als
nieuwe parochiekerk te aanvaarden. Deze kerk kreeg de benaming ‘Sint-Michiel, Aartsengel – aan de Heilige Maagd onbevlekt
ontvangen. Met de bouw van deze barokke kerk – gelegen tussen Jezuïetencollege en de Naamsestraat - werd aangevangen in 1650.
De bouw eindigde in 1666……….Het wijwatervat, dit koperen kunstwerk (1473) is afkomstig uit de 1ste St-Michielskerk (Tiensestraat).
Van 1778 tot 1941 werd het als doopvont gebruikt in deze kerk (St-Michielskerk, Naamsestraat)”
In het toenmalig tijdschrift ’DEN EENDRAGT’ van 19 okt 1851, is er een artikel ‘ De zeven wonderheden van Leuven’; hier schrijft men :

Oude St.Michielskerk en poort (E. Van Even)

de

De rekeningboeken van de kerk van Meensel van eind 18 eeuw & begin 19
1780 -1781 bezig was met de herinrichting van het interieur:

de

eeuw laat zien dat men in de jaren

“..er werd “eenen nieuwe antaer” aangekocht, ook eene communie banck en eenen biechtstoel..”.
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D.O.M., Deo Optimo Maximo : Aan de Allerbeste, Grootste God gewijd
H.S.E., Hic sepultus est of Hic sepulta est : Hier ligt begraven

Deze Latijnse tekst luidt als volgt :
Aan de Heer, de Beste en de Hoogste,
De h. Ludovicus de Pleine is hier begraven,
vóór het altaar,
dat hij wegens een bijzondere hartstocht voor het eerbiedwaardig sacrament,
met zijn geld hier in een edeler vorm heeft gewild
dat het werd opgericht,
en die een wekelijkse mis op het (gepaste) uur
op zondagen op te dragen
heeft gesticht.
Niet tevreden met het argument van zijn vroomheid
tot God heeft hij op aarde
voor de armen zorg gedragen,
(en) opdat hij zijn schat in de hemel
zou behouden, heeft hij daarom
geschonken
voor de behoeftigen van deze parochie Sint Michiel
veertig,
en zelfs voor de voornamen van de
parochie Sint Pieter
vijfentwintig,
en voor de te vondeling gelegde kinderen
honderd vijftig guldens jaarlijks
te betalen
Hij stierf in het jaar M DC XXXIII (1633).
Voor de vertaling, dank aan Tuur en Kaat Vandenbossche, Koen Vandevenne, Renil Cappelle en Paul Kempeneers
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Kruis boven op het altaar.

En op dit altaar staan de volgende heiligen….

St-Augustinus, in steen

St-Franciscus, uit hout

St-Gregorius, in steen

Naast het altaar staan er 2 beelden:
Heilig Hart
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Volgende beelden bevinden zich boven de huidige biechtstoelen:

St-Catharina, 1530-1540, hout

St-Mattheüs, ca 1500,

Over het beeld van St-Mattheüs wordt in “Het Brabantse beeldsnijcentrum Leuven”, J Crab, 1977, het volgende
geschreven :
“…Het St-Mattheüs beeld is van ca 1500, gepolychromeerd eik, 101 cm. Dit beeld is een typebeeld voor het Leuvens
atelier van de Meester van St-Mattheüs. Ook andere beelden in onze streek worden aan dit atelier toegeschreven :
St-Jan, uit de kerken van Tervuren, Bierbeek en het Stedelijk Museum Leuven. St-Andries , kerk Attenrode-Wever
(mits enkele afwijkingen). St-Jan-onder-het-kruis, kerken van Pellenberg, St-Joris-Weert, Houwaart, O-L-V-Tielt
Leuvens klooster der Maricolen.
Ze vertonen allen dezelfde stijlkenmerken: een zwaar aanvoelend aangezicht met een hoog voorhoofd en breed
naar onder uitvallende haartooi, geaccentueerde mondhoeken, zware uitwerking van handen en voeten, het speciale
plooienspel van de mantel. De 3 laatste karakteristieken vindt men ook terug in het werk van Hendrik Roesen en zijn
atelier. Maar voorlopig verwijst men als herkomst het atelier van de Leuvense meester van St-Mattheüs….”
Dit St-Mattheüsbeeld werd in 1962 ontdaan van de vele overschilderingen zodat de resterende &n originele
polychromie terug zichtbaar werd.
Hieronder, op de plaats van de huidige biechtstoelen, stonden vroeger 2 zij-altaren. Deze waren toegewijd aan StCatherina en O-L-Vrouw. Deze zij-altaren zijn vermoedelijk verdwenen in 1857. Een verwijzing daarvoor : “.. 10
september 1857.. Aen Peeters, architect te loven, betaelt voor twee geplaetste torekens in de kerk in de plaats van
de altaers.. 90 frank..” In deze ‘torekens’ werden dan hogervermelde beelden geplaatst.
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Over de beneficieën van dit O-L-Vrouwen autaer, maakte Pastoor Lambertus Hermans de inventaris op van de
gronden die deze beneficie had :

Uit ‘Oude Woorden’, van Paul Kempeneers : Beneficie :
weldaad, voordeel, voorrecht; in het bijzonder inkomsten uit
kerkelijke goederen.

Volgende beelden zijn langs de buitenmuren over de kerk verdeeld:

H. Theresia van Lisieux
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Het beeld van de H. Theresia van Lisieux is door pastoor Van Keerberghen in juni 1928 aangekocht voor 391 frank.

St. Elooi

St. Sebastiaan

St. Antonius van Padua

Over het St-Sebastiaansbeeld, vermeldt de kerkrekening – 2 januari 1840 – het volgende :

In dagblad ‘Het Volk’, 9 september 1963, schrijft de toenmalige perscorrespondent Jean Daenen dat onder impuls
van E.H. André Robert er enkele veranderingen werden uitgevoerd:
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Het oude orgel (Louis XV orgelkast) is afkomstig van St-Joris-Winge. Het is bekroond met een trofee van
muziekinstrumenten uitgesneden in eikenhout.
www.kikirpa.be vermeldt als bouwjaar :
Gemeente:
Instelling:
Type object:
Vervaardiger:
Datum:
Materiaal:
Techniek:

Meensel-Kiezegem
Kerk Sint-Mattheus [Meensel]
orgel[kerk-]
onbekend (orgelbouwer)
van 1751 tot 1775
eik
gemonteerd

Tot in 1949 moest de blaasbalg van het orgel manueel bediend worden. In december 1949 wordt in de uitgaven
vermeld : “.. motor ventilator aan orgel voor G. d’Hondt, Herselt… 8600 fr..” Deze uitgave liep zeker - jaarlijks - tot in
1863.
Zo wordt bv. vermeld – op 26 augustus 1851: ”..betaelt aan de kinderen van S. Janssens voor het stooten van den
blaesbalch van de orgel .. 10.00 frank..”
In zijn Ex-Historia schrijft pastoor Sloots her volgende : “In 1843 kocht de Pastoor G. Pulinckx het oude orgel van de
kerk van S.Joris-Winge voor de som van 530 frank. De orgelmaker Schretter plaatste het orgel in de kerk van
Meensel, voorzag het van een nieuw klavier, en bracht den blaasbalg in orde voor de som van 300 franken.
Daar de koster fr. J. Stas het orgel niet kon bespelen werd dit in den beginnen gedaan door zekere Louis Stiers. In
1844 wordt de koster echter reeds organist (vlugge leerling !!!)
In 1857 werd het orgel grondig gerestaureerd en omgebouwd door den toen ter tijde goed befaamde orgelbouwer
P.A. van Dinter uit Tienen voor 1100 frank.-“
Volgens Fons Stas, onze koster, zou het orgel oorspronkelijk in de O-L-V ten Poel kerk, Tienen, gestaan hebben.
Bruno Bruyninckx, koster in Tienen en Oplinter gaf daarop volgende info :
“Het kan inderdaad zijn dat het orgel van Meensel ooit in de Onze-Lieve-Vrouw-ten Poelkerk van Tienen stond en
via Sint-Joris-Winge in Meensel terecht is gekomen. De kerkrekeningen van Tienen vermelden in 1785 fol. 136 v°.
op den 22 january ontvanghen van den kerckmeester van Ste Joris Winghe twintigh pistolen voor ons orgel.
(VANCLOOSTER, Herman. De orgelrestauratie Merklin-Pels in de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk Tienen. Tienen, 1998,
p.17) Het Tiense kerkbestuur verkocht het orgel omdat men twee dagen eerder een ander orgel samen met het
hoogzaal afkomstig uit het opgeheven klooster van Groenendaal (Hoeilaart) had aangekocht voor 612 florijnen.
(FELIX, Jean-Pierre. Les sort des orgues dans la province de Brabant (Belgique). In: Visitatio Organorum
(feestbundel voor Maarten Albert Vente), deel I, p.163)…..
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….Wie de oorspronkelijke bouwer van het orgel is, is niet geweten. In 1713 hermaakte Carolus Dillens het orgel en
in 1764 werd Jan Nau betaald voor omvangrijke werken. In 1785 werd het dus verplaatst naar Sint-Joris-Winge,
waar men in 1843 het oude orgel (mogelijk nog steeds hetzelfde instrument) verkocht aan de kerk van Meensel,
nadat de orgelbouwers Theodoor Smet en Henri Vermeersch in 1839 een nieuw orgel hadden gemaakt voor SintJoris-Winge. Als het orgel van Meensel inderdaad afkomstig is uit de Onze-Lieve-Vrouw-ten Poelkerk van Tienen,
heeft het in elk geval in de loop der tijd vele wijzigingen ondergaan door achtereenvolgens Dillens, Nau, Schretter en
Van Dinter.”
De kerkrekening van april 1843, over het orgel :

Een laatste herstelbeurt werd uitgevoerd door Fa. B. Pels-D’Hondt , Herselt, in 1975.

Het beeld onder de orgelpijpen is van St-Lodewijk, koning van Frankrijk, in ridderkledij, ca 1510 (Lodewijk IX (Poissy, 25
april 1214 – nabij Tunis, 25 augustus 1270. Genaamd de Heilige (Frans: Saint-Louis), In 1297 werd hij door paus Bonifatius VIII heilig verklaard.)

De 2 biechtstoelen werden gemaakt en geschonken door de familie E. Lambrechts - Janssens. Emiel was de
toenmalige schrijnwerker met meubelwinkel in de Wersbeekstraat. Hij maakte ook de stevige buitendeur. Dit ook
onder impuls van de toenmalige pastoor A. Robert, in het jaar 1961.
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De huidige kruisweg …ook deze is aangekocht door giften van de parochianen. Deze afbeeldingen kwamen in
augustus 1961 aan.

Volgende mensen - hun namen zijn vermeld aan de achterkant van elke statie - gaven een gift voor de volgende
staties :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

J. Vander Haegen – Van Kerkckhoven
M. Loddewijckx – Sevenants
J. Swillen - Laeremans
Fam. Robeyns
L. Loddewijckx – Arron
J.A. Loddewijckx
Fam. Hendrickx – Franssens
M. Vuchelen – Hendrickx
P. Ottenbourgh – Coeckelberghs
Fr. Trompet – Verbeylen
Fam. Loddewijkx – Holsbeek
F. Lissens – Morren
L. Vuchelen – Janssens
Fam. Lemmens – Natens

De gift voor één kruisweg bedroeg 1500 fr. per stuk. In totaal werd 21.000 fr. verzameld. Het tekort van 2100 fr. werd
‘in de uitgavenstaat vermeld.’
In dagblad ‘Het Volk’, 9 september 1963, schrijft de toenmalige perscorrespondent Jean Daenen het volgende, dat
onder impuls van E.H. André Robert er enkele veranderingen werden uitgevoerd:

Van de oude kruisweg hangen nog 3 doeken in de pastorie… De rest werd verkocht, door A. Robert, in juni 1967
voor 5000 fr.
Deze oude kruisweg – 14 schilderijen – kosten 700 fr , betaald op 12 augustus 1868 aan Sandervorst, Tienen. De
schilder was H Otto (of SS Otto ?).
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De zwarte plaveien zijn gelegd in het jaar 1857. De kerkrekeningen vermelden hier : “.. 1228.16 frank, aen Bacleine
te Loven, steenkapper voor leveren van nieuwe plavuyzen, kappen van den oude, leggen der zelve..” (9 juni 1857)

Achteraan in de kerk hangt nog een afbeelding van de O-L-V van de altijddurende bijstand
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Bronnen:


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



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



De kerkrekeningen van de kerk van 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.kirkipa.be : inventaris van het kunstpatrimonium van de kerk



“Beschryving der provincie Braband”, Sleeckx, 1861



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



“Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest”, 1982



“Het Brabantse beeldsnijcentrum Leuven”, J Crab, 1977



“Het laatgotisch beeldsnijcentrum Leuven”, Leuven – Stedelijk museum, 1979



Museum M, Leuven



Kaart van C.J. Popp



Kaart van Ferraris



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



Almanach royal officiel de Belgique, 1854



Dagblad ‘Het Volk’ , krantenartikels



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



Toeristische info, St-Michielskerk, Leuven



Journal historique et littéraire – tome XXVI – 1859-1860



www.leuvenshistorischgenootschap.be



Projectmap ‘restauratiewerken St-Mattheuskerk’, 10/01/2013, ontwerper TV TEE-EL/RE-ST/AST77



Rijksarchief, Leuven : rekeningboeken
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