Hoeve Nijsselrode
In “Géographie et Histoire des Communes Belges” van A Wauters, 1882, wordt in het
deel ‘Canton de Glabbeek’ een hoofdstuk aan Meensel-Kiezegem gewijd. (blz. 33 – 43).

Op blz 34 (editie 1963) wordt het volgende vermeld over de hoeve Nijsselrode :

“.. Nysserode (te Ysenroede, 1422; ’t goet van Ysenroede, 1440; hoeve van
Nyssenroede, 1622; Nysselrode, 1787), oude hoeve van de abdij van Averbode, is
gebouwd op de grens met Attenrode, aan de zuidkant van de gemeente. Zoals zijn
naam aangeeft, is ze opgericht op open plekken waaraan Attenrode zijn naam te
danken heeft, in Meensel waarschijnlijk gebouwd door een genaamde Nys of Denis..”
(..rode : gerooide plekken, ontboste plekken)

www.meensel-kiezegem.be

Pagina 1

En op blz 39 (editie 1963) schrijft Wauters het volgende :

“Nysenrode is de benaming van een nogal belangrijke hoeve, gebouwd temidden van
het bos en de graslanden op de grens van Meensel, Attenrode en Kapellen.
Gilles Uuter Lyeminge of de Limminghe betaalde voor dit goed, in 1442, een cijns van 2
stuivers goed geld en 4 kapuinen aan de abdij van Inde.
Meester Jan van Boeslinter, officiaal van de bisschop van Luik, kocht het aan en
meester Arnout Van Halle bezat het na hem.
Vervolgens was het in het bezit van de kinderen van Jacques de Ranst en Lucie de
Houthem : meester Geldolphe, Jacques, Marie, vrouw van Francis Immens; Adrienne,
Lucie, Jeanne en Anne verkochten de hoeve Nysenrode, met 19 ‘bonniers’ grond, 7
‘bonniers’ grasland en 4 ‘boniers’ bos, voor 4000 Rijn guldens, aan Jean Goethoff,
mandataris van de abdij van Averbode, voor de meier en schepenen van Kumtich (24
mei 1622).
Aangeslagen als nationaal goed en vernietigd (sic) door de Franse Republiek, behoort
de hoeve momenteel toe aan de weduwe en kinderen Claes.”

Bron :
“Géographie et Histoire des Communes Belges” - het deel ‘Canton de Glabbeek’ van A
Wauters, 1882, blz. 33 – 43.
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