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FAMILIE ARCHIEVEN
de MERODE
VM 150
Leendenombrement van Meren 1756
Folio 1

AMW-VM150-02

Leendenombrement van Meren 1756
Denombrement van den
Leenhove van Meeren, met
sijne mannen van de bedrijve
ingevolge de leste overdracht
daer van gedaen verheffende
onder sijne exellencie den
marquiss van westerloo etc.
etc.competerende den
advocaet Pauli met sijne
suster ende jouff: Catharina
Josina Van Gemen sijne tante
in onverdeijlden rechte.
folio 110
Jan Peeters janss(one) haut te leen bij successie van sijnen vader in susterlijcke ende
broederlijcke rechten een huijs ende hoff met d’erve daeraen groot samen ontrent 65 roeden
onder andere renende oist de plijne oft s’heeren straet zuijtGuilliam heijlen erfgenamen west
jan verboven noort den selven overgebracht den 9e maij1753
folio 24 verso
Adriaen Maes haut te leen bij successie van sijnen vaeder in susterlijcke ende broederlijcke
rechten een sille landts onder meeren renende oist adriaen van nuten suijt de veltstraete,
west adriaen peeters noort jan blampaerts nois uxoris overgebracht 9emaij 1753
folio 124
Christiaen bultiens nois uxoris anna bellens haut te leen bij sucessie van haer moeder
Catrien Menten omtrent anderhalve zille land onder Meeren. Palende oost Adriaen Peeters,
zuid de Veltstraet, west de erfgenamen Jan Peeters alias “ cordoes “, noord Elisabeth
Laenen weduwe Jan Peeters, overgebracht 24 mei 1753.
folio 78
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Adriaen Van Nuten houdt te leen bij koop (een) huis met een schuur en erve groot salvo
een zille onder Meeren aan “ de plijn “. Palende oost Adriaen Van Castel, zuid Jan Meer,
west de straat, noord zijne zelve nomine uxoris.
folio 78 verso
Adriaen Van Nuten houdt te leen bij koop negentig roeden land onder Meeren aan “ de
capelle “. Palende oost Adriaen Van Castel, zuid zijn zelve nomine uxoris, west de straat
en noord zijn zelve.
folio 95 verso
Adriaen Van Nuten houdt te leen bij koop anderhalve zille land gelegen tot Meeren.
Palende oost Jan Verherstraeten, zuid de veltstraet, west Adriaen Maes, noord Adriaen
Peeters, overgebracht 26 mei 175.
folio 15 verso
Adriaen Van Nuten nomine uxoris Elisabeth Daems houdt te leen bij successie van haar
vader (een) huis, schuur en hof met de erven daaraan gelegen, groot salvo tachtig roeden.
Palende oost Adriaen Van Castel, zuid zijn (zelve), west de straat, noord Adriaen Van
Castel, overgebracht dato ut ante.
Folio 2

AMW-VM150-03
folio 22

Joannes Franciscus Daems Janssone houdt te leen bij successie van zijn vader omtrent
de tachtig roeden land onder Meeren. Palende oost Peeter Helsen, zuid Jan Laenen, west
Merten Daems, noord de veltstraete. Overgebracht door Adriaen Van Nuten als voogd, dato
ut supra.
folio 144 verso
Adriaen Van Castel houdt te leen bij koop, zeker huis en schuur met een half bunder land
daaraan onder Meeren. Palende oost Adriaen Maes, zuid Jan meer, west de straat en noord
Jan De Wolff. Overgebracht 27 mei 1753.
folio 90 verso
Marten Daems houdt te leen bij scheiding en deling 150 roeden land genaamd “ den
vorsten steenacker “. Palende oost Jan Daems, zuid zijn zelve, west Adriaen Peeters,
noord de veltstraete, mitsgaders 75 roeden land genoemd “ den steenacker “. Palende oost
Jan Daems, zuid Hendrick Pauwels nomine uxoris, west Adriaen Peeters, noord zijn zelve.
Overgebracht 28 mei 1753.
folio 160
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Jan Bultiens houdt te leen bij koop een huis met omtrent een zille erve tot Meeren aan “ de
plijn “. Palende oost “ de meeren plijn “ zuid de veltstraete, west Michiel Verachtert, noord
Cornelis Cluyts.
folio 154 verso
Jan Bultiens haut te leen bij coop ontrent hondert vijfentwintig roeden landts genoemt “ het
berckven” renende oist zuijt ende west de straete noort de veltstraet oft sijns selfs dese
twee items gehypotequert voor den rente van 400 guldens ten behoeve van de infermerije
van herenthals overgebracht 29 maij 1753
folio 155
Jan de Wolff haut te leen bij coop seker huijs sonder de caemer met de hellicht van het
binnenblock onder meeren renende oist de weduwe ende erfgenamen jan Laureijs, zuijt
adriaen van castel west s’heerenstraet noort adriaen helsen kinderen
Eodem folio
Item den selven haut te leen bij coop de camer met de wederhellicht van het binnenblock
renende als in den voorstaende item overgebracht30 juni 1753
folio 74
Jan Peeters haut te leen bij coop de versterf van anna peeters drij sillen landts renende oist
Christian Bultiens zuijt de veltstraete west adriaen Cluyts noort jan Blampaerts overgebracht
2de julij 1753
folio 46
Jouff. anna margarita verluyten haut te leen bij scheijdinge ende deijlinge hondert acht
roeden lants tot meeren in “ ’t cleijers velt “ renende oist d’erfgenamen paulus bacx zuijt jan
peeters west d’erfgenamen van paulus bacx noort adriaen peeters
Folio 3

AMW-VM150-04
folio 103 verso

Item de selve haut te leen bij coop onderhalff sille landts tot meeren genaempt “ den
koijendries ” renende oist haers selfs west peeter verbiest zuijt d’erfgenamen adriaen
helsen noort adriaen Verbiest erfgen. nois uxoris
folio 53 verso
Item de selve haut te leen bij permutatie onderhalff sille landts tot meeren renende oist
d’erfgenaemen mertten verbiest nois uxoris, zuijt adriaen helsen erfgenamen west haer selfs
noort adriaenVerbiest erfgenamen overgebragt 11dejuly 1753
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folio 100 verso
Jouff. Dijmpna Verluijten bij scheijdinge & deijlinge haut te leen seker huijs met 75 roeden
salvo daer aen genoemt “ het hoff van meeren “ renende oist adriaen peeters zuijt haer
selfs west de meerenstraete noort de herbaen naer geel
folio 102 verso
Item de selve haut te leen bij deijlinge als voor seker schuur met de helligt van onderhalff
sille landts tot meeren renende oist adriaen peeters zuijt jan verboven west de straete noort
haers selfs overgebracht iie julij 1753
folio 157
Elisabeth Bellens haut te leen naer doode van hare man Adriaen Helsen de hellicht van
twee en halff sillen landt tot meeren in “ het voorste block “ renende oist jouff: anna
margarita Verluijten zuijd jan heijlen west de meeren straete oost noort mertten verbiest
Item de selve haut te leen naer doode als voor de helligt in onderhalff sille landts gelegen in
“ t achterste block ” renende oist jan Blampaerts zuijt jan laurijs west haer selfs noort jouff.
anna margarita verluijten
folio 156
Item de selve haut te leen bij doode als voor ontrent een sille landts gelegen in “ het vorste
block “, renende oist haers selfs zuijt jan de Wolff west de meeren straet noort jan heijlen
Item de selve haut te leen naer doode als voor onderhalff sille landts wesende de hellicht van
“ het achtersten block“ rendende oist jan blampaerts, zuijt jan laureijs west haer selfs noort
jouf: anna margarita verluijten, overgebracht 15 juli 1753
folio 60
Catharina blerincx haut te leen bij coop schuer erve groot ontrent drijenhalf sillen gelegen
aen “ d’otteven“ renende oist“ het otterven “, west hendrick gelens erfgenamen zuijt haers
selfs, noort oock hendrick gelens erfgenamen
folio 6 verso
Item de selve haut te leen bij coop als voor seker huijs hoff stal ende erve groot ontrent
sesthien roeden, renende oist & zuijt de straet west peeter peeters noort haers selfs
overgebracht 15 julij 1753
Folio 4

AMW-VM150-05
folio 126
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Anna Verboven haut te leen bij schijdinge ende deijlinge een halff sille landts onder anderen
renende oist jan Verboven zuijt Adriaen Laenen erfgenamen west adriaen van nuten noort
de veltstraete overgebracht 16 julij 1753
folio 134
Adriaen Cluijts haut te leen bij coop drij sillen met vijfenseventich roeden landt genaempt
“ het berckven ” renende oist jan peeters jansse zuijt de veltstraete west d’erfgenamen
maria feijen (Seijen) noort adriaen van castel & mertten verbiest overgebracht 13 augusti
1753
folio 20
Peeter verboven janss(one) haut te leen bij coop salvo een halff sille landts tot meeren
genoempt “ het veltken“ renende oist adriaen peeters zuijt d’erfgenamen adriaen Laenen
west d’erfgenamen peeter helsen noort de veltstraete overgebracht de 13eaugusti
folio 43 verso
Item den selven haut te leen bij coop als voor ontrent onderhalff sille landts gelegen tot
meeren renende oist de meeren straet zuijt d’erfgenamen Guilliam heijlen ende jan peeters
west d’erfgenamen heijlen noort adriaen peeters,overgebracht ut ante
folio 51 verso
Item haut den selven te leen bij coop seker huijs schuer ende erve groot ontrent een halff
sille renende oist de begeijntiens verluijten zuijt merten Verbiest west de meerenstraet noort
de voirs. begeijntiens Verluijten overgebracht ut ante
Eodem folio
Item den selven haut te leen bij coop als voor de hellicht van het binnen block gelegen aen
het huijs groot in’t geheel salvo drij sillen renende in het geheel met het huijs oist
d’erfgenamen mertten verbiest ende adriaen peeters zuijt adriaen verbiest erfgenamen west
sijns selfs noort de begeijntiens verluijten overgebracht ut ante.
folio 8 verso
Jan Blampaerts nois uxoris Anna Maria Peeters haut te leen bij successie van haren vader
ontrent drij sillen erve gelegen tot meeren renende oist adriaen peeters zuijt den selven west
haer selfs noort jan Verboven overgebracht
folio 39
Jan Laenen adriaenss(one) haut te leen bij coop de hellicht van de hellicht van drij honderd
drij en dertig roije landt tot meeren renende oist zijns selfs zuijt adriaen peeters west den
selven noort adriaen van nuten
folio 41 verso
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Item haut den selven te leen bij coop de hellicht van de hellicht van de voors. 333 roeden
landt gelegen tot meeren renende oist adriaen Laenen zuijt adriaen peeters west zijns selfs,
noort d’erfgenamen peeter helsen ende jan verboven overgebracht 13augusti 1753
folio 111
Martinus Laenen adriaenss(one) haut te leen bij coop ontrent drij hondert drijen dertig
roeden landt tot meeren op “ clijers velt“, renende oist anna maria bacx zuijt adriaen peeters
west jan Laenen noort … (leeg) … overgebracht 13 augusti 1753
Folio 5

AMW-VM150-06
folio 5

Amandus van Haut nois uxoris haut te leen bij coop de hellicht van een halff bunder landt
met de hellicht van alnoch een sille genoempt “ het velleken“ onder meeren renende int
geheel oist cornelis verhaegen zuijt marten Laenen west Adriaen peeters noort de
veltstraete, overgebracht 13 augusti 1753
folio 130
Peeter Verlinden haut te leen bij successie de wederhellicht van het voors. halff bunder
ende van sille landts renende in het geheel als hier voor staet overgebracht 13 augusti 1753
folio 131
Item den selven haut te leen de hellicht bij successie ende d’ander hellicht bjj coop twee
sillen landts geheeten “ het berckven“ renende in het geheel oist adriaen cluyts zuijt het
veltstraetken west ende noort jan Bulkens overgebracht dato ut ante.
folio 139
Jan Verheijden hendricxss(one) haut te leen naer doode van sijne moeder Maria
Verherstraeten ontrent een halff bunder landts renende oist adriaen helsen erfgenamen zuijt
de selve west de straete noort de voors. erfgenamen adriaen Helsen, overgebracht 20
augusti 1753
folio 63 verso
Peeter Verbiest haut te leen naer doode van anna verswijvelt zijne moeder de hellicht van
ontrentde drij sillen gelegen tot meeren renende in het geheel oist d’erfgenamen mertten
verbiest zuijt den selven & jouf. anna Margareta verluijten west de meeren straet noort de
voors. Jouff. Verluijten, overgebracht 23 augusti1753
folio 70 verso
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Adriaen peeters haut te leen bij coop seker huijs schuer ende aengelegen erve groot
omtrent 150 roeden tot meeren aen de plijn renende oist “ de meerenplijn “, zuijt jan
verboven ende andere west cornelis verhaegen noort de veltstraet
folio 115 verso
Item den selven haut te leen naer de doode van sijnen vader een stuck erve wesende landt
ende dries groot ontrent de drij sillen gelegen tot meeren, renende oist michiel verachtert,
zuijt anna verherstraten ende adriaen van nuten west jan blampaerts noort den loop
folio 88
Item den selven haut te leen naer doode van sijne suster Maria peeters de hellicht van de
halff bunder renende oist martin Laenen zuijt d’erfgenamen adriaen Laenen, west jan
verboven noort de veltstraet.
Folio 6

AMW-VM150-07
folio 147 verso

Item den selven haut te leen bij coop ontrent een halff bunder landts genoemt “ s’meulders
blocxken ” renende oist adriaen mans zuijt de veltstraete west christiaen bulkens nois
uxoris noort jan blampaerts nois uxoris, overgebracht 13 augusti 1753
folio 152 verso
Michiel verachtert haut te leen naer doode ende bij versterf van martten t’seijen een sille
landts aen het straetien, renende oist sijns selfs, zuijt de veltstraete, west anna
verherstraeten noort den loop overgebracht 23 augusti 1753
folio 161 verso
Item den selven haut te leen bij coop hondert roeden lands uijt“ den meerdere plecke ” van
160 roeden renende oist jan bulkens zuijt de veltstraete west sijns selfs, noort den loop
overgebracht dato ut supra
folio 109
Maria Anna Bocx wed. Peeter heijlen haut te leen naer doode van haren grootvader peeter
merttens de hellicht van 333 roeden lants op “ ’t clijers velt “ renende oist jouff. Anna
Margarita Verluijten, zuijt jan peeters, west d’erfgenaemen adriaen laenen noort cornelis
verhaegen
folio 97 verso
Item den selve haut te leen bij schijdinge & deijlinge naer doode van hare moeder Elisabeth
merttens twelf roeden erve daer de schuer heeft op gestaen renende oist haere selfs, zuijt
jan verboven, west adriaen peeters, noort de straet
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folio 71 verso
Item de selve haut te leen bij deijlinge als voor de hellicht van twee hondert sesthien roeden
landt renende oist jan verboven zuijt d’erfgenamen Guilliam heijlen west de bageijntiens
verluijten noort adriaen peeters
folio 38 verso
Item de selve haut te leen als voor een hoffstede met het huijs daer op staende tegens over
boogaerts ven met d’erve groot ontrent vijff en twintig roeden renende oist ende noort de
straet, zuijt jan verboven west haerselfs overgebracht 15 augusti 1753
folio 122
Hendrick lauwrijs haut te leen bij coop de hellicht van ontrent twee en halff sillen landt
renende in het geheel oist jan meir kinderen zuijt de selve, west adriaen van castel ende jan
de Wolff noort Maria bellens overgebracht 25 augusti 1753
folio 69 verso
Peeter verbiest haut te leen bij successie van sijne moeder Maria peeters, huijs, hof ende
erve groot ontrent hondert vijentwintigh roeden renende oist jouf. anna margarita verluijten
zuijt adriaen helsen erfgenamen west de meeren straet noort jan verboven ende peeter
verbiest adriaenss(one) overgebracht 30 augusti 1753
Folio 7

AMW-VM150-08
folio 95

Anna Verherstraeten haut te leen naer doode van haere moeder cattlijn heijlen seker stijff
onderhalf sille landts, renende oist d’erfgenamen mertten verluijten modo de begeijntiens
verluijten met het straetien zuijt de veltstraete west adriaen van nuten noort adriaen peeters
overgebracht 31 augusti 1753
folio 122
Anna maes haut te leen naer doode van haren vaeder de hellicht van een halff bunder
landts renende in het geheel oist jan meir kinderen zuijt de selve west adriaen van Castel,
noort Maria Bellens overgebracht 5 7ber 1753
folio 116
Cornelis verhaegen haut te leen naer doode van sijne vader een halff bunder lant geheeten
het velleken renende oist adriaen peeters zuijt Maria anna bocx west amandus van haut nois
uxoris ende peeter van linden noort, de veltstraete overgebracht 7 7ber 1753
folio 27
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Hendrick pauwels nois uxoris dijmpna verboven haut te leen bij deijlinge naer doode van
haren vader vijf en seventig roeden landts op “ den vorsten steenacker “, renende oist jan
daems kinderen west ende zuijt adriaen peeters noort de kinderen jan daems, overgebracht
7 7ber 1753
folio 113 verso
Geert Bellens merttenss(one) haut te leen naer doode van sijnen voors. vader ontrent
onderhalff sille bempts gelegen in “ de poes “ omtrent “ het oolensbroeck “ renende oist
Maria bellens adriaensdochter zuijt Maria verachtert aen het straetien west jan caers noort
d’erffgenamen mertten cluijts lest verheven door Catrina Minten sijne moeder 7emaij 1732
niet overgebracht
Den ondergeschr. voldoende aen de brieven van terrier verclaert te leen te hauden eenen
leenboeck genaemt het hoff van meeren met sijne mannen & bedrijven onverdeijlden rechte
met sijne sustere ende tante verheffende onder sijne Excellensie den marquis van westerloo
naer doode jouf. Isabella martha Van Gemen sijne moeder aldus overgebracht desen 15e
october 1756
J. F. Paulij
loco Graff(iar)ij
Bewerking Louis Mertens en Jos Laenen.
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