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WOORD VOORAF

Geachte Lezers,

Het is niet de eerste keer dat ik mij genoodzaakt voel

excuses aan te bieden voor de vertraging waarmee dit tijd-

schrift soms verschijnt.

Dat U het tiende nummer - een jubileumuitgave - pas nu te
lezen krijgt, was niet helemaal te voorzien.

U zult kunnen vaststellen, dat wij andermaal tijd noch

moeite gespaard hebben om een nummer samen te stellen dat

qua inhoud en omvang met de vorige kan wedijveren. Een

korte terugblik op 5 jaar Reengenoten zal U daarvan wel-

licht overtuigen. Achteraan in dit nummer hebben wij

t~ouwens een repertorium opgenomen van alle artikels die

tot nu toe in De Reengenoten zijn verschenen. Ik ben er
mij van bewust, dat voor vele lezers een "index van per-

soonsnamen" zeker zo nuttig zou zijn om in de veelheid

van familiegegevens datgene terug te vinden wat hen per-

soonlijk interesseert. Maar, dat werk vraagt veel tijd.

Zoals U weet is er in De Reengenoten ook plaats voor bij-

dragen en bedenkingen van lezers. De bijdragen van lezers

worden te gepasten tijde integraal opgenomen, bewerkt of

verwerkt. Kritische bedenkingen en correcties hebben we

nog maar weinig ontvangen. Dit betekent natuurlijk niet,

dat er niet af en toe ongewenste fouten voorkwamen, die

voor zover wij ervan op de hoogte werden gebracht tijdig

~:ijnrechtgezet.

Bij het overlopen van de inhoud zullen enkele lezers onmid-

dellijk vaststellen dat het beloofde artikel over de "tiè i=

kiés" ontbreekt. Plaatsgebrek noodzaakt ons dit artikel

tot het volgende nummer te laten liggen. Uiteraard hebben

we nog andere interessante artikels in petto.

Om te besluiten wil ik U allen namens de Reengenoten nog-

maals danken voor de enthousiaste medewerking waarop wij

altijd hebben kunnen rekenen.

Veel leesgenot en graag tot ziens !

De voorzitter,
J. BOSMANS
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VAN HOREN ZEGGEN

Minse, minse, wat is de wèrelt toch verannert BUll is d'n
tiet det 'r noch gèin ottoos of tilleviezies ware en det 'r
's zonnigs noch gèin uupen-diér-daach ware, behalve inne kèrk ?
Enne puis hoovde neet ins te kuume omme minse dao te kriege,
want 't derde gebot (Heilig steeds den dag des Heren) wuurt
verdikke bèter 6nnerhàuwe·dan 't twiéde (Zweer niet ijdel,
vloek noch spot).
Enne m i.n se diéje·ter wat viér. 's Viérminnigs neechter nao de
mès, 's naominnigs nao 't lof en 's aoves noch 'ne noster,
gèèr of nuuj~ Mer tèsse de minnig en 't lof wuurt 'r effe
gerèst d'àuwers gingen innere slaope (zagte ze), de gruute
vrèlliej·zaten op hinne vriejer te wachte, van diej aankuumende·
mennekes gingen oppen inkbiegel·enne rest vanne mansliej gingen

•èrges kèigelen of begele.
Biej de mèiste kaffees laag waal 'n kèigelbaan of 'n begelbaan.
Mer wat hèèt det kèigele of begele nuuw mètte kèrk te make ?
Det wuiw ich zjust guun uutlèige.

Bèèr vanne Wèèf (Verdonck) en Frans de Kèster (Max) ware dèè
zónnig aan 't kèigele biej Muun, tiégeniéver de kèrk. Ze hàu-
wen eder al 'ne pot gewónne, doon ze op ins meeste kabele·(viér
graof geit), want ze waren allebèij huuch en dao wuurt nimié
biejgezatte.
En nuuw kimtt.

D K~ k i k· ti' . .., k· . de ester ~e t ~ns op z n ger uuz~eJ, z he Ros op,en z~et et
het tiet is om te luuje viért lof. Hèè drinkt z'n pint uut
en lèipt gàuw nao de kèrk.
Es 'r trèichkimt stèit Bèèr al mèt d'n iérste bal vèrig viér
te guuje. Hèè gèit achteruut viér aanluip te pakke, pitst éin
uich tuuw, gèit noch wat sjerper stuun viér es 'r de vèèrste
dèk mist en guujt. Twié de vèèrste enne gek~
"Diej hem ich," dinkt Bèèr "en dao stuun 'r noch ziéve."
Hèè reept d'n twiéde bal op, stikt 'r z'n vinger in en dinkt
effe nao. "'t Is èins wèllige kant ich pak," dinkt 'r.
Mer d'n twiéde bal sjampt·oppe plank, reekt nóch zjust de buu-
tel· en dèè rolt tiége d'n achterste aan. Twié en twié is
veer.
"Det zeen ter genóch, want vief guujt 'r ter nuuts."
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Dan is Frans ane biért.
wère trèichgeguujt.
De Kèster pikt zlnen iérste bal, kiekt ~ns of Ir géin èèrt aan

De kèigels wèren opgezatte enne bel

hingt en gèit hiél sjerp stuun.
"Alles of niks" dinkt Ir. Hèè giiu j t , Z6nner plank of kèigel
te rake vliegt de bal b6nk* achter in duul~ "Nó nde , n ó nde ..."
zèèt de Kèster, mer zlne frang vilt en hèè bedinkt zich.
Bèèr lacht al en dinkt biej z'n èige " Het hèèt toch geholpe !"

De Kèster bokt zich óm dIn twiéde bal op te rape en kiekt Im
recht in zIn .,.. *kuuter. "Ni wiej dèèn iérste ! "

Hèè pikt wat miér aanluip, gèit sjerp stuun, mikt noch ins oppe
vèèrste dèè 'r wat hàuw sjèif gezatte, en mèt al z'n fors*guujt
'r dèèn twiéde bal recht oppe nate plank. Klavaats
Óngelèiflik. Dao lage drek zès kèigels iéverhuip en det mèt
èine bal. Det waas noch nuuts gebiért.
ni gelèive. Het waas bekans e wonner.

De Kèster kos 't zelf
En Bèèr tèlde ze nóch

ins nao, want hèè kos 'r uich neet aan uut.
mer driej mié recht.

Mer dao stonte ter

Bèèr drinkt iérst ins aan z'n pint en zèèt "Det gebiért mich
waal nuuts ni mié. lch hàuw aan Sint-Tiénis èine frang belaovt
es ich wón, en nuuw kóm ich zuu aan.
lèive ?"

Wat moos'te dan nóch ge-

De Kèster lacht.
• ê m e s k *pot ~n ze wemes e.

Zèèt de Kèster tiége Bèèr

Hèè trèkt ins hel aan z'n ségaar en stikt de

"Mè t be laove is neme niks, 'nen
hèlligen uich neet. lch hàuw al èine frang innen offerblok ge-
stuuke wiej ich ging luuje, jong. Nuuw zies'te toch zelf det
de kèster biej al diej hèlligen inne kèrk bèter stèit aange-
sjriéve es de "gewuune bèrger"~ "Allé, tot sevves*.. lch ga on
iérst nao 't lof."
"Ja, ja," zèèt Bèèr, "nûuw kan ich gelèive det de kèster met u i s
geIt innen hemel kimt."

WOORDVERKLARING

Naverteld door Jozef Kerfs
alias Zjef van Lewiej vanne Smiét

ónnerhà uwe : onderhouden
diéje: deden
gèèr of n uuj gaarne of
vrèlliej vrouwlui
eenk u iunende : opgroeiende
inkbiegel : eekhoorn
begele : beugelen

node



kabel e : kavelen
qex l u ii z i e j : horloge
Roskop: merknaam van horloge
gek : middelste kegel
sj ampe schampen d.i. afstuiten
buutel: buitenste kegel
b Srik: bonk!
duul : doel: constructie op het einde van de kegelbaan om ballen en kegels

te stuiten zonder dat ze terug op de baan springen
kuuter : 1. gaten b.v. in een kegelbal 2. fig. bet. ogen
fors : Fra. force = kracht
wèmeske : wambuisje
gewuune bèrger : de gewone man
sevves : seffens

1. vèèrste
2. gek
3. achterste
4. linker middel
5. rechter middel
6. buutel
7. bîru t e L
8. achterste middel
9. achterste middel

Vroeger l. plank
Nu : 3 planken
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DE KERK IN HET MIDDEN

Onder deze titeL verscheen in de eerste jaargang van dit tijdschrift
(1980-1981) een versLag van een kerkvisitatie te Meeuwen in 1726.
Het was bedoel-d ale eeret e van een "reeks korte artikel:ewaarin de ge-
schiedenis van onze kerk en parochie Langzamerhand gestaUe krijgt".
Het is pas in ons vorig nummer dat wij met het tweede artikeL nL. over
de pastoors van Meeuwen~ zijn begonnen.
Begint men bij dergeLijke overzichten gewoonLijk met de oudst gekende
functionarissen~ wij daarentegen hebben de chronoLogische voLgorde ge-
woon omgekeerd. Die werkwijze bood twee beLangrijke voordeLen : de Le-
zers zouden niet onmiddeLLijk met (schaarse) gegevens uit een ver en
vervaagd verLeden geconfronteerd worden3 terwijL wijzeLf meer tijd kre-
gen om nog het een en ander op te zoeken. Dit Laatste was nodig3 omdat
w~J aangaande de Maastrichtse pastoors van Meeuwen uit het Ancien Régime
(vóór de Franse RevoLutie) toen nog over niets anders beschikten dan een
Lijst van namen en data.
om de aanwezigheid van Maastrichtse kLoosterLingen aLs pastoors in Meeuwen
te verkLaren~ geven wij in dit nummer eerst een korte synthese van de ge-
schiedenis van de in Frankrijk gestichte Orde der Antonianen. Onze syn-
these is voornameLijk gebaseerd op pubLicaties van P. Noordeloos dienaan-
gaande.
Het verband tussen de commanderie van St.-Antonius te Maastricht en Meeuwen
wordt in ons voLgend nummer beLicht. Dan zaL - zo hopen wij - het ook iets
duideLijker worden wie onze 16de3 17de en 18de eeuwse pastoors waren3 aLs-
ook hoe en wanneer ze hier terechtkwamen.

De parochie Meeuwen is gedurende het grootste gedeelte van haar bestaan
afhankelijk geweest van de Commanderie van St.-Antonius te Maastricht.
De bewogen geschiedenis van dit klooster dient zelf ook ~n een grotere
historische kontekst gesitueerd te worden, nl. de geschiedenis van de Or-
de van de Antonianen.
Het ontstaan van de Orde van de Antonianen houdt verband met de heilige
Antonius, beter gekend als "Antonius de kluizenaar","Antonius Abt" of
"Antonius de Grote".
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1. De heilige Antonius Abt

Het leven van deze Egyptische kluizenaar (251-356 na Chr.), '~ader
der Eremieten", werd beschreven door zijn tijdgenoot Athanasius (ca.
295-373 na Chr.), patriarch van Alexandrië (Egypte).
Antonius' ascetische levenswijze in de Egyptische woestijn kende veel
navolging. Hij kreeg al vlug veel "leerlingen", die geïnspireerd door
zijn sterk persoonlijk leven, in kleine gemeenschappen gingen samenle-
ven. Daaruit ontstonden verscheidene oosterse monnikenkloosters die hem
met zijn naam vereerden. Antonius, die zelf nooit tot enige gemeen-
schap heeft behoord, stierf in de Egyptische woestijn in 356.
Pachomius (ca. 287-347), een andere tijdgenoot van Antonius, was de
eigenlijke grondlegger van het kloosterlijk gemeenschapsleven, dat la-
ter in het Westen een grote bloei kende.

2. De Orde van de Antonianen

Eind llde en begin 12de eeuw brachten de kruisvaarders uit het oosten
veel (echte of vermeende) relieken mee naar huis. De reliekenverering
die daaruit ontstond, bereikte een hoogtepunt in de 12de en 13de eeuw.
In het derde kwart van de llde eeuw werden ook naar Dauphiné in Frank-
rijk relieken overgebracht. Volgens de overlevering waren zij afkomstig
van het stoffelijk overschot van Antonius, dat in 561 was ontdekt. De
relieken werden geplaatst in de kerk van de Benedictijnen op de Motte-
au-bois bij Vienne. We mogen aannemen dat de relikwieën daar vurig ver-
eerd werden, want de naam van het benedictijnerklooster van St. Didier
de la Motte wijzigde zich in die van (Motte) Saint-Antoine. Bezoekers
en bedevaarders werden er onthaald en verzorgd in het hospitium van de
priorij.
Ten tijde van bisschop Albero van Metz (984-1005) ontstond in Lotharin-
gen een besmettelijke ziekte die het ''heiligvuur" werd genoemd. Toen
de ziekte zich verspreidde en ook het oosten van Frankrijk teisterde,
werd vooral de H. Antonius als beschermer aangeroepen. Zo werd de
ziekte vrij spoedig het Antoniusvuur genoemd.
De ziekte werd veroorzaakt door het eten van brood, vervaardigd van
.meel dat besmet is met "moederkoren", d s i , een soort giftige schimmel
die op rogge kan voorkomen. De naam "vuur" werd aan de ziekteverschijn-
selen zelf ontleend. Door verrotting werden de aangetaste ledematen
zwart alsof ze verbrand waren. De zieken leden een brandende pijn tot
aan de verlossende dood.
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Om nu deze vreselijke ziekte te bestrijden ontstonden in de getroffen
gebieden genootschappen van ziekenverzorgers, bestaande uit religieuzen
waar nodig bijgestaan door leken of leken alleen. Volgens de traditie
ontstond in de benedictijner.priorij van Saint-Antoine zulk lekenbroe-
derschap van ziekenverplegers, dat op de Synode van Clermont in 1095
door Paus Urbanus 11 werd erkend. De oprichting ervan wordt algemeen
toegeschreven aan een edelman uit Dauphiné, een zekere "Gaston" die,
uit dankbaarheid voor de wonderbare genezing van zijn zoon Guérin, bij
de relieken van Sint-Antonius te Saint-Antoine, een gasthuis opende
om lijders aan het Antoniusvuur te verplegen. De stichting van dit
gasthuis in de nabijheid van het klooster van de Benedictijnen, is de
bakermat der Antonianen.
Deze gemeenschap, Broeders en Zusters van St.-Antonius, verwierf ge-
leidelijk een zekere zelfstandigheid. Dat blijkt uit het ontstaan
van nederzettingen, zoals b.v. Maastricht in 1236, de toelating van
Paus Honorius 111 in 1218 om de drie geloften (gehoorzaamheid, zuiver-
heid. en armoede) af te leggen, de goedkeuring van de eerste statuten
~n 1231 door de pauselijke legaat Walterius (bisschop van Doornik) en
de oprichting van een gebouwencomplex met hospitaal nabij het benedic-
tijnerklooster.
Conflicten met de Benedictijnen, die nog steeds de relieken van Anto-
nius en de daaraan verbonden inkomsten uit de St.-Antoniusverering in
hun bezit hadden, eindigden op de definitieve verdrijving van de Bene-
dictijnen door de Hospitaalbroeders.

In 1297 kregen de invloedrijke Hospitaalbroeders, die ook in Rome een
hospitaal hadden, van Paus Bonifatius VII de titel van ''kanunniken''.
Het hospitaal werd verenigd met de priorij van de Benedictijnen, die
tot abdij verheven werd. Ter zelfder tijd werd het bruine habijt waar-
op een blauw Antoniuskruis in de vorm van een T (kruk) was vastgehecht,
verwisseld voor een zwarte mantel met een blauwe T. Zij kregen ook het
recht om een zilveren antoniuskruis aan een band om de hals te dragen.
Vanuit de abdij van de bloeiende Orde der Antonianen te Saint-Antoine
bij Vienne werden alsmaar meer nederzettingen gesticht, over geheel
Europa verspreid. Zo ontwikkelde zich de orde in de ~oop van de 13de
eeuw tot een machtige instelling met ongeveer 370 kloosters of hospi-
talen, die in generale, subalterne en sub-subalterne "commanderieën"
waren ingedeeld. Aan het hoofd van een generale commanderie stond een
door de abt voor het leven benoemde commandeur-generaal.



Vijf eeuwen hebben de Antonianen bestaan als Reguliere Kanunniken van
Sint-Augustinus van Saint-Antoine de Viennois.
De orde bereikte haar hoogtepunt in het midden van de XIVde eeuw.
De verdere geschiedenis van de Antonianen werd gekenmerkt door interne
twisten over financiële kwesties zoals beneficiën en de quest, intriges
en moeilijkheden bij benoemingen, geschillen over het visitatierecht
en het verdwijnen van de regeltucht.
De wijziging van de ordestatuten in 1477 kon de malaise die er in de
orde heerste, niet genezen. De Italiaanse en Spaanse nederzettingen
verzetten zich tegen de buitenlandse machtspolitiek van Frankrijk.
In de 16de eeuw ging de aftakeling gewoon ve~der. Tijdens de gods-
dienstoorlogen ten gevolge van de Reformatie leed de Orde veel gees-
telijke en materiële schade. Ze verloor voorgoed alle huizen in Zwit-
serland, Engeland, Schotland, Scandinavië en het grootste gedeelte van
de Duitse nederzettingen. In Frankrijk zelf ruineerden de Hugenoten
de abdij en verschillende andere huizen.
In 1618 werd besloten in alle huizen de reformatie door te voeren.
Sommige commanderiën, b.v. Maastricht, weigerden zich te laten hervor-
men. Met de pauselijke goedkeuring van de '~ervormde" statuten op
13 juni 1634 was de oprichting van de Reformcongregatie van de H. Anto-
nius van Saint-Antoine de Vienne een feit.
Inmiddels was de verpleging van de lijders aan het antoniusvuur, door
het verdwijnen van de ziekte, een geringe bekommernis van de Orde ge-
worden. De goed bedoelde hervormings- en reorganisatiepogingen van
enkele abten (o.a. Jean de Rasse 1645-1679) om de Orde door vormings-
activiteiten (opleiding van theologen, predikanten, •.•) meer reden van
bestaan te geven, zouden het voortschrijdend verval niet tegenhouden.

In de 17de eeuw werd de Orde geconfronteerd met stromingen zoals het
Jansenisme, de Vrijmetselarij en het Rationalisme.
Maatregelen van de Staat ter hervoring van het kloosterwezen zoals
b.v. het sluiten van alle godshuizen met minder dan 20 bewoners (1773)
waren voor het zelfstandig voortbestaan van de Orde der Antonianen nood-
lottig.
Op 30 mei 1770 werd de inlijving van de Orde in die van de Maltezer
Ridders, Orde van St.-Jan in Jeruzalem of Johanniterorde, door de Franse
koning bekrachtigd.
Met de Franse Revolutie verdween ~n Frankrijk ook de Johanniterorde.

3. De Commanderie van St.-Antonius te Maastricht

(wordt voortgezet)
J. BOS~NS
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ZO D' OUDEN ZONGEN

Als U de vorige nummers van De Reengenoten hebt uitgelezen, dan weet U dat
onze belangstelling voor oude volksliedjes al dateert van vóór 1985, het
Jaar van de Muziek. .
Wij hebben immers al een paar voorbeelden gepubliceerd, om U aan te sporen
zelf ook wat oude liedjesteksten op te schrijven.
Uiteraard zult U daarbij dikwijls op problemen stuiten o.a. voor wat de juis-
te titel, de verouderde taal, de volledigheid van de tekst, de strofeninde-
ling, e.d. betreft. Dit mag U niet weerhouden om toch alvast te noteren wat
U zich nog herinnert. '
Flarden tekst zijn soms voldoende om de oude melodie terug te vinden en omge-
keerd. De melodie of zangwijze is op zijn minst even belangrijk als de tekst.
Maar, het optekenen van de melodie vereist zoveel muzikale kennis dat het voor
de meeste mensen onmogelijk is eraan te beginnen. Als dat ook voor U het ge-
val is, kunt U nog altijd gebruik maken van een bandopnemer.

U vraagt zich misschien wel af of het de moeite waard is volksliedjes te ver-
zamelen. Ik geloof het wel. Naast de vele liederen waarin plaatselijke,
meestal schokkende gebeurtenissen (zoals moorden en rampen) bezongen worden,
z1Jn er talrijke andere waaruit de gevoelens en opvattingen van onze voorou-
ders spreken. Dit inhoudelijke aspect van de volksliederen richt de aandacht
naar de sociale rol van de volksmuziek, iets waaraan de laatste tijd door
Vlaamse volkskundigen veel aandacht wordt besteed.
Een opvallend kenmerk van bepaalde volksliederen is bijvoorbeeld de moralise-
rende of stichtende bedoeling m.a.w. volksliederen bevatten soms een (zeden)
les of stellen een voorbeeld.
Dit dwingt me om even terug te keren naar het lied "Het spook" in ons vorig
nummer. Ook dat lied eindigde met een ''waarschuwing''voor de toehoorders.
Het is precies die laatste strofe die nog ontbrak. Gelukkig zijn wij daarop
attent gemaakt door mevrouw Maria Vrolykx-Schepers (Mieke vanne Gelis), die
ons ook de ontbrekende tekst bezorgde.
De "moraal van het verhaal" luidt als volgt :

VU6 baVle.n paJ.Jt. va onraan wel. op.
op hoogdag e.n op 6e.~t.e.n.
Uet. dat. ge. ook Met. wOJtdt. ge.60pt.
van .6poke.n e.n van ge.~t.e.n.
En ah g-i..j zJ..jt. -i..nge.be.d,
zJ..e.t. dat. ge. wel. oplet.
met. ge.e.n g~ lot.e.n de.uJte.n
e.n dat. ge. uJ..t. UW oge.n zJ..e.t.,
dan kan e/c MW ge.be.Wte.n,
want. .6poke.n zij n Vl Met..
want. .6poke.n zJ..jn e.Jt nce«,

Het hiernavolgende lied, opgetekend bij mevrouw Rosalie Vanhemel-Feyen,
bevat ook zo een "goeden raad".
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VE SCHOUWVAGER

W~ u v~eze toenen ho~en,
voegt u allen b~j et~~;
rrJ..emandmag en zi.ch. aan. -6to~en
want de zaah. ÁÁ ze~en waM.
Een .s c.houwvagen~n ' t ge.mun
en ujn achting Is zeen ~lun,
m~ W ge een.ó wo~dt be.óto.ten
~an ~j u gecüen.ó.:Ug uj n,

#

Q

Eenen pac.hten ~ de ~onde
had de patatten opgedaan
en ~n z~~en toegebonden
om en mee naM de mM~ te gaan.
VaM ~amen en ~n den d~tenen nachi;
~M en paMd al meegeb~ac.ht
om de patatten gaan te .ótelen,
m~ ze hadden het zo rrJ..et venwac.ht.

Ve cüeven ~n de schuur: ge~omen,

dac.hten nog aan geen gevaM.
Ze hebben de z~~en va.ót genomen,
m~ ze wogen hun te zw~.
Een .óp~ak.tot zJ...jnaamenaad.
"LammendUÁ..vel daar: ge sraai:
ALt, ge mi.j rrJ..et beten helpt,
gena~ ~k en rrJ..et mee op sxnaax",

Ze gena~en aan ' t cü..6 kutenen •
Ven ene wend op ,t lamt zo g~

dat ~j zu : "Ik moet ~eveenen.
Ik wou dat den dUÁ..velme helpen ~am.
Ve .óc.houwvagen di.e: dat hoo~de,
~am ge~open uU het .ó~o
Sp~~ : "Wel pac.hten, w.LU bedanen,
i~ zal u helpen uU den nood."



Ve.nk e.e.n6 hoe. ze. sxowien ve.M.tage.n

a1.6 de. man. kwam vaalt hu ti cht,
me.e.nde.ndat God hun kwam te. p.tage.n
a...t6 ze. zage.n 'dat zwaJtte. ge.ucht.

Vaalt de.n .6 cJuUk. ze.e.Jt aa.n.ge.Jtan.d,
v.tuc.hfte.n uj .6pae.dig van. k.ant,

mu de. bltoe.k.ju voi: guchue.n,
liue.n ze. k.aJt e.n paaltd in pan.d.

Wie. be.vlte.u d Ls vaalt hu .6te1.e.n,
vo.tge. de.ze.n gae.de.n Jtaad :
e.n t.aa: u maalt niu ve.Jtve1.e.n
e.e.Jthu Ls dik.w.i.j.t.6 te. .taat.

Wi,tt ge. u~gae.d he.bbe.n vJtij,
.6te1.t e.Jt e.e.n .6c.houwvage.Jt bij,

want de. dieven. zijn e.Jt vaalt ban.ge.Jt
dan vaalt de. ge.ndaJtme.n.

11.

J. BOSMANS
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MEEUWEN ROND 1900

Zowat een jaar geleden ontdekten wij in een "Annuaire Alphabétique Belge
du Conunerce et de l'Industrie" van 1901 een interessant overzicht van de
sociaal-economische toestand van Meeuwen o? dat ogenblik.
Bewust van de interesse van veel lezers voor juiste, overzichtelijke en
objectieve informatie over mensen, feiten en gebeurtenissen te Meeuwen in
een niet al te ver verleden (vanaf de ~ranse Revolutie), hebben wij niet
lang geaarzeld om de gegevens uit het genoemde jaarboek te publiceren en
van conunentaar te voorzien. U vindt de originele, Franse tekst op blz. 14
De moeilijkheden die wij zelf hadden met de Franse tekst, de afkortingen
en de initialen, maakten een vertaling noodzakelijk.
Maar, bij nader onderzoek stootten wij op nieuwe problemen.

1. Sonunigegegevens kloppen niet met de werkelijke toestand in 1901.
B.v. personen die voor 1901 al overleden waren en op de lijst nog voor-
komen. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat zij nog officieel
geregistreerd stonden.

2. Het overzicht van de beroepsbevolking blijkt niet volledig te zijn.
B.v. sonunigekleermakers, klompenmakers, ••• ontbreken.
Misschien waren de ontbrekende personen niet officieel geregistreerd.
In sommige gevallen hebben wij ook te maken met personen die het beroep
nog niet zelfstandig uitoefenden,zoals gezinsleden en leergasten.

3. Een lijst van namen zonder meer betekent doorgaans niet veel.

Om onze eigen ambitie te bevredigen en aan de verwachtingen van de lezers
tegemoet te komen, hebben wij besloten een uitgebreid, m.a.w. zo volledig
mogelijk overzicht te geven van de ambten en ambtsdragers, beroepen en be-
roepsbevolking in Meeuwen rond de ee~lisseling.
De periode die wij hebben onderzocht,gaat van ca. 1895 tot ca. 1905.
Waar het ons interessant lijkt, vermelden we ook voorgangers en opvolgers.
De namen van de personen die in dit overzicht zijn opgenomen, zijn genum-
merd.
Een * voor het nununerbetekent dat de naam in het "Annuaire" vermeld staat.
De nununers achter sonunige namen verwijzen naar de plaats waar U meer gege-
vens over de persoon in kwestie kunt vinden. Dit was noodzakelijk, omdat
cumulatie van ambten en beroepen vroeger ook al bestond.
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De algemene gegevens zijn voor alle behandelde personen dezelfde: ouders,
geboorteplaats en -datum, plaats en datum van overlijden, plaats en datum
van huwelijk.
Verder krijgt U de naam van de persoon in de volksmond en de woonplaats
rond 1900 (gehucht + huisnaam).
Waar wij nog niet over alle gegevens beschikken, is plaats opengelaten voor
latere aanvulling. Correcties en ontbrekende gegevens kunt U ons te allen
tijde meedelen.
De bijzondere gegevens variëren qua aard en hoeveelheid. Ze zijn gedeel-
telijk afkomstig van zegslieden.
Wij danken hiervoor de volgende diensten en personen : Gemeenteadministratie
Meeuwen: dienst Bevolking; kinderen Schrijvers; Jozef Vanderwegen; Jaak
Hoogmartens sr.; Jef Vanbuel; Harie Bomans; Alexis Ruyters; Jef Niesen;
Mevr. Meex-Verslegers; Albert Hoogmartens sr.; Mevr. R. Max-Haex; Mevr.
R. Leppens-Hoogmartens; Martinus Houben; Paul Esters-Loos; Jef Cillen; Jaak
Hoydonkx; familie Kerkhofs; Jos Winters; Mevr. A. Caymax-Janssen; E.H.
Jef Hoydonkx; Jef Meex; Fam. Dreesen-Ramaekers; Fam. Schoofs-Moors; Arnold
Cillen; Fam. Camps-Martens; Jaak Hollanders; Leo Camps; Victor Paesen; Mevr.
Tina Kerkhofs-Paesen.

We zouden ons overzicht ook willen laten voorafgaan door enkele algemene
vaststellingen die waarschijnlijk niet alleen voor Meeuwen gelden.

I. Rond de eeuwwisseling was de bevolking van Meeuwen nog bijna volledig
agrarisch. "Zelfstandige", niet-agrarische beroepsactiviteit bestond
praktisch niet, m.a.w. landbouw was nog altijd de hoofdactiviteit en
belangrijkste bron van bestaan. Zelfs de pastoor boerde.

2. Opvallend is ook,dat vergeleken met de vorige eeuwen - op enkele uit-
zonderingen na - nog geen nieuwe beroepen zijn bijgekomen.

3. Anderzijds kan men vaststellen,dat voor sommige~ -thans verdwenen-beroe-
pen,zoals kuiper, radmaker, brouwer, klompenmaker, linnenwever, .••
toen al de laatste generatie aan de slag was.

4. Het uitoefenen van bepaalde beroepen was een familietraditie. Dat
gold vooral voor wat de financieel rendabeler beroepen betreft •
smid, schrijnwerker, brouwer, radmaker, molenaar, •••

5. Bepaalde beroepen,zoals wever, schoenmaker, kleermaker, .•• lijken in
de I9de eeuw vooral door ingeweken families te zijn uitgeoefend. Er
zijn uitzonderingen.
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o E ELI A M B TEN

1. GEMEENTE

A. GEMEENTERAAD

Tot 1794 waren er in Meeuwen twee burgemeesters. Tijdens de Franse Revo-
lutie werd de bestuurlijke autonomie van de gemeenten opgeheven en wer-
den de burgemeesters vervangen door een "agent municipal" bijgestaan
door een "adjoint de l'agent municipal". Beiden behoorden tot de "muni-
cipaliteit" d.i. het bestuurscollege van het kanton.
De wet van 17 februari 1800 hief de kantonmunicipaliteiten op. Meeuwen
kreeg opnieuw een gemeenteraad, bestaande uit 10 raadsleden, onder lei-
ding van een "maire" en één of twee "adjoints".
Dit was de overgang naar een gemeenteraad die rond 190Ó uit 1 burgemees-
ter, 2 schepenen en zes andere raadsleden bestond.

In dit overzicht wordt alleen rekening gehouden met de samenstelling van
gemeenteraad en "schepencollege na de gemeenteraadsverkiezingen van 1895,
1899 en 1903.

BURGEMEESTER

* 1. HOOGMARTENS, Jan Michiel Geelke Mèijerkes

zoon van Joannes Martinus Hoogmartens (Meeuwen, landb.)
Barbara Holianders (Meeuwen, landb.)

°Meeuwen 7 december 1832
+Meeuwen 2 juli 1904

X (21 oktober 1864)

PALMERS, Maria Helena Liénken Haover

dochter van Jan Hendrik Palmers
Maria Elisabeth Hendrix

°Meeuwen 2 juni 1835
+Meeuwen 17 mei 1913

Gehucht : Genits Boerderijnaam : Mèijerkes

Op 17 november 1895 voor het eerst tot burgemeester van Meeuwen ver-
kozen. Overleden tijdens zijn derde ambtstermijn. Op 27 december
1904 opgevolgd door schepen Petrus Jacobus Indekeu (nr. 2).
Voor zijn benoeming tot burgemeester in 1895 was hij ook lid van het
Bureel van Weldadigheid.

SCHEPENEN
Het schepencollege bestond uit de Eerste Schepen en de Tweede Schepen.
Traditiegetrouw werd de Eerste Schepen de opvolger van de burgemeester.
Wijzigingen "in de samenstelling van de gemeenteraad waren doorgaans te
wijten aan het overlijden van raadsleden. Het 19de-eeuwse cijnskies~
recht garandeerde zowat een "benoeming voor het leven".
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* 2. INDEKEU, Petrus. Jacobus Zjaakske Kié

zoon van Petrus Joannes Indekeu
Catharina Elisabeth Haels

°Gruitrode 9 juli 1849
+Meeuwen 30 juni 1920

X (10 november 1875)

DECKERS, Joanna Maria Hendrica "

dochter van Jan Mathijs Deckers (brouwer)
Joanna Gertrudis Driessen

°Elen 20 januari 1849
+Maastricht 15 januari 1927

Gehuch t : Dorp Boerderijnaam : Kié

Eerste Schepen onder burgemeester J.M. Hoogmartens (nr. I) en ook
onder diens voorganger burgemeester P.J. Houben, die op 26 februari
1895 overleed. (Petrus Jacobus Houben was 21 jaar burgemeester van
Meeuwen) .
P.J.Indekeu volgde J.M. Hoogmartens op 27 december 1904 op als
burgemeester, terwijl Lambert Housen (nr. 4) op 9 februari 1905 van
raadslid tot schepen promoveerde.
Als Eerste Schepen onder burgemeester J.M. Hoogmartens was P.J.
Indekeu al provincieraadslid.
Vanaf 1888 tot ? was hij voorzitter van het Bureel van Weldadigheid.
Bovendien was hij lid van het Schoolcomité.
P.J.Indekeu was brouwer en handelaar in wijnen en geestrijke dranken.
Hij staat ook vermeld als "assureur" d.w.z. verzekeraar:.

* 3. DAMIAENS, Henr i.cus Rik Damiaens

zoon van Arnold Damiaens (+Gerd.,landb.)
Maria Helena Janssen (+Gerd.,landb.)

OBree 27 oktober 1822
+Meeuwen 9 maart 1904 (81 j.)

X (13 oktober 1854)

WINTERS, Elisabeth

dochter van Jacobus Winters (+M. 3 jan. 1851)
Anna Gertrudis Loos (+M. 20 mei 1846)

°Kleine-Brogel 27 februari 1827
+Meeuwen 5 juni 1882

Gehucht : Broekkant Boerderijnaam : Mossis

Tweede Schepen onder burgemeester J.M. Hoogmartens (nr. 1) en diens
voorganger P.J. Houben.
Hij overleed in hetzelfde jaar als burgemeester Hoogmartens. Bij de
verkiezingen van 3 oktober 1903 werd P.c. Evens (nr. 5) Tweede Schepen.
H. Damiaens was stichtend lid van het Schoolcomité (1879), lid van de
Boerengilde en voorzitter van de Kerkfabriek.
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RAADSLEDEN

4. HOUSEN, Lambertus = Bert Riet

zoon van Lambertus Housen (+M. 15 februari 1861)
Maria Margaretha Geusens

°Meeuwen 15 juli 1861
+Meeuwen 23 oktober 1943

X Neerglabbeek 29 oktober 1884

1. PAREDIS, Anna Maria

dochter van Jacobus Paredis
Anna Maria Creemers

°Neerglabbeek 2 juli 1859
+Meeuwen 20 februari 1900

2. KERFS, Maria Gertrudis Truuw Kerfs

dochter van Petrus Joannes Kerfs
Anna Maria Willems

°Meeuwen 31 maart 1871
+Houthalen 19 october 1964
Gehucht : Luttelmeeuwen Huisnaam : Riet

Was raadslid onder burgemeester P.J. Houben en diens opvolger J.M.
Hoogmartens (nr. 1).
Ten gevolge van het overlijden van burgemeester'Hoogmartens in 1904
moest de samenstelling van de gemeenteraad gewijzigd worden. Eerste
Schepen p.J.Indekeu (nr. 2) werd burgemeester. Raadslid L. Housen
werd schepen, samen met P.C. Evens (nr. 5) die al (tweede) schepen
was.
Vanaf de verkiezing van 5 oktober 1907 was hij drie ambtstermijnen
Eerste Schepen onder burgemeester P.J.Indekeu.
Op 24 april 1921 werd hij tot burgemeester verkozen, in opvolging van
P.J.Indekeu, die op 30 juni 1920 overleden was.
Op 15 februari 1933 werd L. Housen opgevolgd door J. Hoogmartens.

5. EVENS, Petrus Cornelius = Niélis Lèè

zoon van Petrus Jacobus Evens (Landb , , +M.16 mei 1852)
Maria Aldegondis Slegers (landb. +M. 24 okt. 1834)

°Meeuwen 12 september 1827
+Meeuwen 8 juni 1907

X (12 januari 1858)

BLOEMEN, Maria Elisabeth
dochter van Aegidius Bloemen

Maria Helena Theunissen (landb. +M. 21 augustus 1842)
+Meeuwen 26 januari 1837
°Meeuwen 13 november 1872
Gehucht : Berenheide Huisnaam Lèè
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Was raadslid onder burgemeester P.J. Houben en diens opvolger J.M.
Hoogmartens (nr. 1).
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 oktober 1903 werd hij tot
schepen verkozen.
Hij was landbouwer.

6. REYNERS, Joannes Henricus Rik Reyners

zoon van Petrus Mathijs Reyners
Anna Helena Luys (Kaulille)

°Meeuwen 8 februari 1850
+ Meeuwen 26 februari 1907

X (7 juni 1887)

LEYSSEN, Maria Josephina

dochter van Leonardus Leyssen
Anna Maria Wij ers

°Grote-Brogel 21 april 1852
+Meeuwen 1 maart 1906

Gehucht : Genits Huisnaam Reyners

Was raadslid onder burgemeester P.J. Houben en diens opvolger J.M.
Hoogmartens (nr. 1).
Ontvanger van het Bureel van Weldadigheid van 1871 tot aan zijn dood.
Kapitein van de niet-dienstdoende Burgerwacht.
Zijn vader was secretaris van Meeuwen geweest.
Zijn grootvader was Jan Reyners, schrijver van de bekende kroniek over
de periode 1789-1802.
Hij was landbouwer.

7. LUYTEN, Petrus Joannes Zjang Liérs

zoon van Peter Jacob Luyten (landb.)
Maria Catherina Stevens (landb.)

°Meeuwen 29 december 1833
+Meeuwen 19 april 1900

x Cl mei 1863)

STEVENS, Maria Helena

dochter van Dionisius Stevens (landb. +M. 22 augustus 1844)
Anna Elisabeth Palmers (lando.)

°Meeuwen 21 mei 1833
+Meeuwen 30 dec. 1897

Gehucht : Luttelmeeuwen Huisnaam Van Gestel
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Was raadslid onder burgemeester P.J. Houben en diens opvolger J.M.
Hoogmartens (nr. 1).
Secretaris van het Bureel van Weldadigheid vanaf 1888 tot aan zijn
overlijden.
Hij was de vader van E.H. Jacobus Luyten, Rector te Hamont, die op
30 april 1898 overleed (34 j .).
Hij was landbouwer.

8. SPREUWERS, Jan Renier

zoon van Wilhelmus Spreuwers (landb. +Opoeteren 20 okt. 1865)
Maira Gertrudis Vandersteegen (landb. +Opoeteren 8 juni 1854)

°Opoeteren 12 juli 1838
+Meeuwen 7 juni 1901

X (20 juli 1872)

CILLEN, Christina

dochter van Hendrik Cillen (landb. +M. 11 juli 1858)
Maria Aldegondis Broekx (landb. +M. 11 juni 1871)

°Opitter 29 maart 1839
+Meeuwen 12 juli 1908

Gehucht : Luttelmeeuwen Huisnaam : Essers

Was raadslid onder-burgemeester P.J. Houben en diens opvolger J.M.
Hoogmartens (nr. 1).
J .R. Spreuwers was herbergier. De "Essers" was een boerderij met af-
spanning. Tussen huis en "Stieners" kapel werd vroeger beestenmarkt
gehouden.
Zijn echtgenote, Christina Cillen, en haar broer Jacobus Cillen
COpitter 13 maart 1828) werden in Meeuwen ingeschreven op 15 maart
1858.

9. BRAEKEN, Christiaen = Krist Kuuste

zoon van Joannes Jacobus Braeken (+M. 3 mei 1882)
Maria Lucia Tamboers (landb., +M. 16 juni 1908 °Beek)

°Meeuwen 23 november 1861
+Meeuwen 25 januari 1931

X (4 mei 1900)

INDEKEU, Maria Catharina Kaat Reyners

dochter van Jan Martinus Indekeu
Maria Helena Smeets

°Meeuwen 9 januari 1874
+Meeuwen 13 december 1919

Gehucht : Koestraat Huisnaam Koesten
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Vanaf 17 november 1895 tot 5 oktober 1907 raadslid onder burgemeester
J.M. Hoogmartens (nr. 1).
Vanaf 5 oktober 1907 tot aan de verkiezingen van 24 april 1921 tweede
schepen onder burgemeester P.J.Indekeu (nr. 2).
Hij was landbouwer.

10. PAESEN, Jan Martinus Teng Gèètjes

zoon van Joannes Mathias Paesen (landb. M.)
Dymphna Elisabeth Vliegen (landb. M.)

°Meeuwen 17 april 1854
+Meeuwen 29 januari 1935

X (11 januari 1885)

EVENS, Maria Elisabeth

dochter van Petrus Jacobus Evens (landb. M.)
Maria Catharina Houben (landb. M.)

°Meeuwen 7 februari 1856
+Meeuwen 24 november 1912

Gehucht : Genits Huisnaam Gèètj es

Raadslid van 3 oktober 1903 tot aan de verkiezingen van 24 april 1921.
Hij was landbouwer.
Zijn zoon Jan Mathijs Paesen (= Tieske Gèètjes) was gemeenteontvanger
van 1 juni 1913 tot 30 oktober 1955.

11. SCHOOFS, Petrus .Iacob.us Kiépke Slaagmoliers

zoon van Petrus Joannes Schoofs (M. landb.)
Aldegondis Beels (M. landb.)

°Meeuwen 13 augustus 1844
+Meeuwen 18 oktober 1914

x (13 september 1873)

BLOEMEN, Maria Elisabeth

dochter van Henricus Bloemen (M. landb.)
Anna Maria Clauwers (M. landb.)

°Meeuwen 1 januari 1849
+Meeuwen 16 februari 1932

Gehucht : Berenheide Huisnaam Slaagmollers

Raadslid van 3 oktober 1903 tot aan de verkiezingen van 1919 •.Hij was landbouwer.



21.

12. HOYDONKX, Petrus Cornelius Niélke Wuiters

zoon van Petrus Jacobus Hoydonkx
Maria Elisabeth Vandebosch (+Meeuwen 6 me1 1895)

°Meeuwen 25 februari 1873
+Meeuwen 2 mei 1938

X (4 juni 1899)

WILLEMS, Maria Catharina = Kaat WUiters

dochter van-Petrus Jacobus Willems (+M. 21 jan. 1910)
Anna Maria Luyten (+M. 4 maart 1881)

°Meeuwen 2 december 1873
+Meeuwen 29 september 1938

Gehucht : Luttelmeeuwen Huisnaam : wUiters

Raadslid van 3 oktober 1903 tot aan de verkiezingen van 1919.
Hij was landbouwer.

B. GEMEENTESECRETARIS

~ 13. VERDONCK, Jan Arnold (landb.) Nol Verdonck

zoon van Joannes Mathias Verdonck (landb. M.)
Maria Gertrudis Indekeu (landb. M.)

°Meeuwen 4 juni 1838
+Meeuwen 31 augustus 1901

X (18 oktober 1884)

REYNERS, Maria Elisabeth = Muun Verdonck

dochter van Joannes Mathias Reyners (+M. 18 maart 1870)
Anna Helena Luys (landb.)

°Meeuwen 27 september 1851
+Meeuwen 11 september 1932

Gehucht : Dorp Huisnaam Reyners huisje
Kerkstraat 22 bis

Hij werd in Meeuwen ingeschreven op 5 april 1865. Zijn vorige
verblijfplaats was Stramproy. Zijn echtgenote was een zuster van
gemeenteraadslid J.H. Reyners (nr. 6).
Gemeentesecretaris van 2 mei 1890 tot 31 augustus 1901.
Hij was landbouwer en herbergier.

14. VANDIJCK, Petrus Arnold De Sik(ertaris)

zoon van Petrus Joannes Vandyck
Anna Elisabeth Houben (+M. 24 sept. 1860)
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°Meeuwen 2 april 1859
+Meeuwen 5 november 1920

X (20 juli 1889)

HOLLANDERS, Maria Elisabeth Kuulis

dochter van Jacobus Hollanders
Maria Ida Bongaers

°Meeuwen 2 september 1864
+Meeuwen 24 augustus 1941

Opvolger van J.A. Verdonck (nr. 13). Gemeentesecretaris van 17 juni
1902 tot 5 november 1920. Opgevolgd door zijn zoon Jozef Vandijck,
die gemeentesecretaris was van 29 november 1920 tot 30 oktober 1961.
Jozef Vandijck werd opgevolgd door Michel Vandijck, de huidige se-
cretaris.

C. GEMEENTEONTVANGER

~ 15. LEYNEN, Joannes Jacobus = Kiéjake

zoon van Jacobus Leynen
1. A. Gertrudis Pieters
2. Catharina Moonen

°Meeuwen 2 maart 1861
+Meeuwen 6 november 1912

Ongehuwd.

Gehucht : Dorp Huisnaam Kié
De bruiweriej

Ongehuwd. Naast gemeenteontvanger ook bediende op de brouwerij van
P.J.Indekeu (nr. 2), vandaar waarschijnlijk zijn bijnaam "Kiéjake".
Hij woonde op de brouwerij. Op 1 juni 1913 opgevolgd door Jan Mathijs
Paesen (= Tieske Gèètjes), zoon van Martinus Paesen (nr. 10) (Zijn
halfbroer Jan Lambert Leynen (°27 mei 1840), klerk bij de gemeente-
secretaris, vertrok op 6 februari 1868 naar Sint-Jans-Molenbeek. Hij
was "Sergeant-Major, Employé au Ministère de la guerre et administra-
teur de l'Ecole Militaire. In 1873 was hij kapitein. Hij was een
broer van "Nink vanne Wiéver".

D. VELDWACHTER

~ 16. SCHOOFS, Petrus Jacobus (dienstknecht) = Kiépke vanne Bel
Aüt; b aoj ke

zoon van Joannes Martinus Schoofs (+M. 25 sept. 1875)
Anna Catharina Haex (landb.)

°Meeuwen 26 februari 1854
+Meeuwen 20 februari 1931

X (5 juli 1881)
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VLIEGEN, Maria Barbara (herbergierste~ = Berbke vanne Bel

dochter van Joannes Jacobus Vliegen (+M. 1 juli 1878)
Anna Catharina Moors (+M. 30 jan. 1871)

°Meeuwen 7 november 1847
+Meeuwen 31 oktober 1917

Gehucht : Hensem Boerderijnaam : De Bel

Vader van "Teng vanne Bel". Hij was veldwachter tot 27 juni 1920.
Opgevolgd door Jozef Geers op 14 september 1959.

E. BUREEL VAN WELDADIGHEID

Ook armenbestuur of Armenfabriek genoemd. Later Commissie van Openbare
Onderstand geheten.

Voorzitter P.J.Indekeu (nr. 2) : lid vanaf 1888

Secretaris P.J. Luyten (nr. 7) : lid vanaf 1888

Ontvanger J.H. Reyners (nr. 6) : lid vanaf 1871

Leden

* 17. WEYTJENS, Jan Michiel Geel Kennis

zoon van Peter Jan Weytjens (W., landb.)
Getrudis Philippens (+Wijshagen 14 augustus 1863)

°Wijshagen 11 april 1843
+Meeuwen 7 november 1919

X Meeuwen 10 januari 1874

WILLEMS, Maria Helena

dochter van Peter Joseph Willems (M. landb.)
Catharina Elisabeth Houben (M. landb.)

°Meeuwen 23 mei 1847
+Meeuwen 23 mei 1895

Gehucht : Dorp Huisnaam : Kennis

Landbouwer. Lid van het Bureel van Weldadigheid vanaf 1886.

18. PAESEN, Joannes Jacobus ~Kuub Berger
Kuûb Ties

zoon van Joannes Mathias Paesen (+M.13 jan.1894)
Dymphna Elisabeth Vliegen (+M.12 aug. 1889)

°Meeuwen 25 januari 1858
+Meeuwen 9 november 1922

X (Meeuwen 14 april 1896)
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.BULLEN, Maria Helena (woonachtig Wijshagen) = Lién Berger

dochter van Hendrik Bullen (landb. Wijsh.)
Maria Anna Philippens (landb. Wijsh.)

°Meeuwen 14 juli 1868
+Wijshagen

..

Landbouwer. Lid van het Bureel van Weldadigheid vanaf 1896. Hij was
een broer van Jan Martinus Paesen (nr. 10).
In 1922 kocht hij de boerderij "Ties" op Vliegeneinde. Ouders van
zijn echtgenote woonden op de boerderij "Flips" op Genits.

19. EVENS, Hendrik Rik Aagte

zoon van Petrus Evens
Maria Catharina Drees (+M. 13 maart 1900)

°Meeuwen 20 juli 1847
+Meeuwen 17 novemb.er 1918

Ongehuwd.

Gehucht : Luttelmeeuwen Hu:!.snaam Aagte

Landbouwer. Broer van Lambert Evens-Bongaers. Lid van het Bureel
van Weldadigheid vanaf 1895.

20. THAENS,.Peter Jan Zjang Linses

zoon van Leonard Thaens
Elisabeth Leynen

°Meeuwen 14 augustus 1835
+Meeuwen 22 augustus 1918

X (Meeuwen 18 oktober 1864)

KNEVELS, Maria Elisabeth

dochter van Pieter Knevels
Maria Gertrudis Houben (+Peer 25 januari 1843)

°Peer 22 mei 1841
+Meeuwen 25 november 1911.

Gehucht : Luythegge Huisnaam : Linses

Landbouwer. Lid van het Bureel van Weldadigheid vanaf 1901.
Zijn echtgenote Maria Elisabeth Knevelswerd te Meeuwen ingeschreven
op 21 oktober 1865.
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F. BURGERWACHT

Eedaflegging der gekozene officieren der niet-dienstdoende burgerwacht
voor het tijdvak 1894-1899 :

Kapitein J.H. Reyners (nr. 6)

Luitenant

21. HOOGMARTENS, Jan Hendrik = Rikske Mèijerkes

zoon van Jan Michiel Hoogmartens
Maria Helena Palmers

°Meeuwen 6 september 1868
+Meeuwen 1 maart 1907

X (Grote-Brogel 16 mei 1893)

CEYSSENS, Maria Constancia Staans Megisters

dochter van Ludovicus Ceyssens
Margaretha Nouwen

°Grote-Brogel 11 maart 1871
+Meeuwen 15 februari 1947

Gehucht : Genits Huisnaam Mèijerkes

Hij was landbouwer.

Onderluitenanten

~ 22. VANBAELEN, Petrus Joannes = Zjang Vanbaelen
de Smiét

zoon van Arnoldus Vanbaelen
PetronelIa Palmans(+Meeuwen 11 dec. 1866)

°Reppel 5 augustus 1851
+Meeuwen 10 november 1921

X (29 november 1876)

JUTTEN, Anna Catharina

dochter van Petrus Joannes Jutten (+M. 24 maart 1859)
Barbara Cardinaels (+Wijshg. 14 april 1873)

°Meeuwen 18 januari 1845
+Meeuwen 28 februari 1936

Gehucht : Dorp Huisnaam : Bij Vanbaelen

Inschrijving te Meeuwen: 1871. Vorige verblijfplaats
Hij was hoefsmid. Zijn vader was ijzersmid in Peer.

Peer.
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~ 23. SCHRIJVERS, Jan Arnold = Nolke Sjrievers

zoon van 1. Petrus Jacobus Schrijvers (Meeuwen, landb.)
2. Joannes Matthias Moonen
Cath. Elisabeth Colaers (Meeuwen, landb.)

°Meeuwen 26 mei 1866
+Meeuwen 20 september 1954

X (21 augustus 1892)

SPREUWERS, Maria Catharina Rosa = Rooske Sjrievers

dochter van Philippus Spreuwers
Elisabeth Martens

°Opoeteren 19 september 1867
+Meeuwen 16 november 1940

Gehucht : Dorp Huisnaam = Sjrievers

Hij was de vader van oudstrijder Jan"Schrijvers (zie De Reengenoten
1984-1985 nr. 1).
Wonende Kerkstraat nr. 11 in het huis "Martens" waar hij op 5 oktober
1892 zijn intrek nam.
Hij was winkelier en handel~ar in ellengoed en weefsels.

G. BOSWACHTER

24. VLIEGEN, Joannes Martinus Teng Biénis

zoon van Jan Hendrik Vliegen
Anna Christina Raemakers

°Meeuwen 30 augustus 1879
+Meeuwen 9 juli 1972
X Wijshagen 22 mei 1912

TRUYEN, Maria Catharina Kaat Trieje

dochter van Joannes Jacobus Truyen
Anna Maria Paesen

°Wijshagen 3 april 1888
+Meeuwen 9 november 1919

Gehucht : Dorp Huisnaam : Biénis

Staatsboswachter van 1901 tot 1945. Op de gemeenteraadszitting van
8 juli 1900 werden twee kandidaten voorgesteld: Vliegen Martinus en
Vliegen Bernard. Vanaf 1907 brigadier-boswachter. Tot 1912 woonde
hij op de oude "Biénis" (thans verdwenen) in het Dorp; daarna tot
1931 in het "Kaspershieske" (genoemd naar Caspar Max; nu Hoekstraat
nr. 3) en tot aan zijn dood in het huis Hoekstraat nr. 1 waar nu
Maria en Marcel Vliegen wonen.
Naamstempel en bericht van benoeming tot brigadier in De Reengenoten
jg. 4 nr. 2 blz. 32.
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H. ONDERWIJZEND PERSONEEL

a. Bovenmeester

* 25. MANDERVELT, Leonard Hubert

zoon van Renier Mandervelt (+Opoeteren)
Maria Elisabeth Loyens (+Opoeteren)

°Opoeteren 11 juli 1848
+Meeuwen 19 maart 1905

X Hechtel

SLANGEN, M. Virginie

dochter van Joannes Henricus Slangen (+Hechtel)
Antonia Janssen (+Hechtel)

°Hechtel 2 maart 1853
+Meeuwen 9 april 1899

Gehucht : Dorp Huisnaam : Gemeenteschool

Voor zijn benoeming te Meeuwen was hij onderwijzer te Hechtel (se-
dert I januari 1870). Hij behaalde zijn diploma te Sint-Truiden
op 30 juli 1869. Indiensttreding te Meeuwen op 1 februari,1880.
Tot hoofd der school aangesteld op de gemeenteraadszitting van
28 oktober 1884. Hij was gehuwd en had 5 kinderen. Op IS december
1892 studeerden twee zonen van hem aan het St.-Lambertuscollege te
Peer, één te Beringen en één dochter aan het St.-Jozefsinstituut
te Luik.
Naamstempel van H. Mandervelt in De Reengenoten jg. 4 nr. I blz. 45.

b. Ondermeester

* 26. CORNELISSEN, Jan Mathijs
zoon van Joannes Jacobus Cornelissen (+Bree 2 sept. 1877)

Maria Helena Vleminx (+Bree 7 jan. 1890)

°Bree 7 april 1868
+Meeuwen 6 juni 1943

X (Bree, 27 februari 1897)

WAELBERS, Anna Catharina

dochter van Peter Jan Waelbers (+Bree 27 juni 1885)
Maria Catharina Kreeft

°Bree 3 juni 1869
+Wilrijk 12 september 1948

Gehucht: : Dorp Huisnaam : de school

Hij behaalde zijn diploma te Mol op 26 augustus 1891. Achtereen-
volgens tewerkgesteld te Hechtel (lokt. 1891 - lokt. 1893), Wijch-
maal (1 apr. 1897 - 30 aug. 1897), Dilsen (1 jan. 1898 - 30 sept. 1899)
en Meeuwen (lokt. 1899 - lokt. 1934). Ingeschreven te Meeuwen op
7 mei 1900. Hij volgde in 1904 de heer Mandervelt op als hoofdonder-
wijzer.
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c. "Meesteres in de naaldwerken"

27. NOUWEN, Maria Anna

dochter van Joannes Jacobus Nouwen
Maria Catharina Lenaers

°Meeuwen 31 maart 1869
+

X Bree 18 juli 1899 (Bree)

WEYTJENS, Peter Jan
zoon van Jacobus Weytjens

Barbara Philippens

°Wijshagen 26 augustus 1865
+

Gehucht : Dorp Huisnaam : Broekman

Haar moeder, Catharina Lenaerts, werd op 26 april 1885 aangesteld
voor de "vrouwelijke handwerlGen". Voor twee lessen per week -
dinsdag en vrijdag - ontving zij 1 fr.
Op 14 februari 1888 werd Maria Anna Nouwen voor die functie en on-
der dezelfde voorwaarden aangesteld. M.A. Nouwen gaf haar ontslag
en vertrok naar Bree op 10 oktober 1897. Inschrijving te Bree :
15 oktober 1897. Na hun huwelijk vertrokken M.A. Nouwen en Peter Jan
Weytjens (stoker in Hasselt) naar Leopoldsburg. Op 20 november 1902we.r.denz.ij opnieuw _in,s.eschrey.en.te Bree.

28. MANDERVELT, Maria Antonia Aldegonda

dochter van Leonard Hubert Mandervelt (Opoeteren)
Maria Virginie Slangen (Hechtel)

°Hechtel 30 mei 1877
+

x (3 juli 1898)

GOFFIN, Hubert Herman

zoon van Celestin Goffin (+Velm 3 maart 1875)
M. Agnes Marzee (Velm)

°Velm 30 mei 1871
+

Gehucht : Dorp Huisnaam : Gemeenteschool

Dochter van L.H. Mandervelt (nr. 25). Volgde Maria: Anna Nouwen
op als "meesteres in de naaldwerken". Haar echtgenoot, hulponder-
wijzer Goffin vertrok op 22 oktober 1899 naar Linde-Peer waar hij
tot onderwijzer benoemd werd. M.A. Mandervelt vroeg haar ontslag.
Op de beraadslaging van de gemeenteraad d.d. 26 dec. 1899 werd het
ontslag aanvaard.

* 29. WAELBERS, Anna Catharina (zie nr. 16)

Op de gemeenteraadszitting van 26 december 1899 aangesteld tot "mees-
teres in de naaldwerken", in opvolging van M.A. Mandervelt (nr. 28).
Haar jaarwedde bedroeg 100 F.
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11. PAROCHIE

A. Pastoor

1t 30. CLAES, Joannes Jacobus Hubertus

zoon van Louis Claes
Philippina Schevenels

°Halle-Boyenhoven 1 maart 1839
+Meeuwen 27 februari 1916

Gehucht : Dorp Huisna'am : Pastorij

RIDDER VAN DE LEOPOLDSORDE, VEREERD MET HET ONDERSCHEIDINGSTEKEN
VAN DE LANDBOUW, STICHTER VAN DE HERVERZEKERING DER PROVINCIE
LIMBURG
Pastoor in Meeuwen van augustus 1881 tot februari 1916.
Hij had een koets en Arnold Schrijvers (nr. 23) of Pieter Janssen
(Piér van Liéneke) moesten zonodig het paard leveren.

B. Kapelaan

1t 31. MICHIELS, Josephus Gielielmus Firminus

zoon van

°Halen 22 november 1872
+Hasselt 5 november 1949

Gehucht : Dorp Huisnaam : De Katholieke School

Kwam als kapelaan van Rotem en werd in de gemeente ingeschreven op
10 maart 1900. Vertrokken naar Romershoven in 1912. Zijn opvolger
in Meeuwen was Petrus Josephus Husson.
Kapelaan Michiels richtte in Meeuwen een jeugdzangkoor op. Jef
Vanbuel en anderen waren er lid van.

C. Koster-organist

* 32. MAX, Jan Mathij s
zoon van Leonard Max

Anna Maria Van de Weijer
°Meeuwen 25 augustus 1839
+Meeuwen 25 maart 1897

X (21 mei 1878)

PIETERS, Hendrica

dochter van Franciscus Pieters (+Helchteren)
M. Martina Van Engeland (+Helchteren)

° Mol ~ 4 mei 1844
+Meeuwen 2 augustus 1914

Gehucht : Dorp Huisnaam Biej de Kèster



Volgde in 1869 Jan Martinus PIessers op als koster en organist. Hij
was ook kaarsenmaker en linnenwever. Opgevolgd door zijn oudste zoon,
Petrus Franciscus Max (nr. 33).
Over de familie Max zie De Reengenoten jg. 2 nr. 1 blz. 22-41.

33. MAX, Petrus Franciscus = de Kèster
zoon van Jan Mathijs Max

Hendrika Pieters
°Meeuwen 29 juni 1879
+Meeuwen 5 september 1946

X 11 mei 1907

SCHOOFS, Maria Hubertina

dochter van Arnold Schoofs
Anna Maria Stevens

°Wijshagen 4 juli 1880
+Meeuwen 2"3februari 1947

Gehucht : Dorp Huisnaam : Biej de Kèster

Volgde zijn vader Jan Mathijs Max (nr. 32) op als koster. Frans Max
was bijna 50 jaar lang koster in Meeuwen. Hij was ook een uitstekend
muziekleraar.

-

- --
I .rf

30.
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D. Kerkfabriek

a. Kerkmeesters

Voorzitter

* 34. VANHOOF, Petrus Antonius
zoon van Willem Van Hoof

Anna Christina Paesen
°Overpelt 12 juli 1840
+Meeuwen 3 maart 1924
X (Kleine Brogel 20 januari 1873)

BOERMANS, Helena
dochter van Leonardus Boermans

Maria Margaretha Janssen
°Kleine-Brogel 23 november 1842
+Meeuwen 10 maart 1926
Gehucht : Luythegge Huisnaam : Mans

Hij volgde Hendrik Damiaens (nr. 3) op als voorzitter van de kerk-
fabriek. Hendrik Damiaens was Joannes Henricus Palmers-Hendrix
(+Meeuwen 22 maart 1884) opgevolgd.
P.A. Vanhoof kocht in 1876 de Berenheidermolen. Hij was molenaar
van 15 maart 1877 tot 15 januari 1895.
Hij woonde eerst op een van de twee boerderijen van het Mansgoed
op de Luythegge. De boerderij die hij van Martinus Luyten-Willems
gekocht had werd afgebroken en ca. 1897 bouwde Vanhoof een nieuwe
woning, nu gekend als "Bie] Vanhoof".

Schatbewaarder

35. DAEMEN, Arnold Nol vannen Hiéyel
zoon van Dionisius Daemen

Maria Helena Beunis
°Meeuwen 25 ap.ril 1835
+Meeuwen 20 december 1914
X (Wijshagen 23 juli 1889)

WEYTJENS, Christina
dochter van Laurentius Weytjens

Barbara Schrooten
°Wijshagen 9 februari 1852
+Meeuwen 26 juni 1923

Stien vannen Hiéyel

Gehucht : Dorp Huisnaam : Daemen

Volgde Peter Josephus Willems (+M. 4 januari 1885) op als
"schatbewaarder" van de kerkfabriek.
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Pastoor CLAES zie nr. 30
Volgde Peter Josephus Willems (+M. 4 januari 1885) ,op als
"schrijver" van de kerkfabriek.

b. Andere leden van de kerkfabriek

VANDIJCK, Petrus Arnold : zie nr. 14.

36. HOOGMARTENS, Jacobus Servatius
zoon van Joannes Michiel Hoogmartens

Maria Helena Palmers
°Meeuwen 12 november 1876
+Meeuwen 3 april 1954
X Wijshagen 14 januari 1908

= Zjaakske Mèijerkes

VREYS, Anna Maria
dochter van Petrus Jacoqus Vreys

Gertrudis Paredis
°Wijshagen 19 december 1881
+Meeuwen 16 februari 1955
Gehucht : Genits Huisnaam Hèijerkes

Landbouwer.

37. WILLEMS, Petrus Jacobus = Kiépke Wuiters
zoon van Petrus Jacobus Willems (+Meeuwen 24 februari J855)

Maria Gertrudis Palmers (+Meeuwen 19 juli 1869)
°Meeuwen 19 december 1828
+Meeuwen 27 januari 1910
X 8 juli 1870

LUYTEN, Anna Maria
dochter van Petrus Jacobus Luyten (landb., +M. 1 juni J867)

Maria Catharinà Stevens (landb., +M. 8 februari 1864)
°Meeuwen 1 februari 1832
+Meeuwen 4 maart ,1881

Gehucht : Luttelmeeuwen Huisnaam Wuiters.

Landbouwer.

38. JANSSEN, Joannes Hubertus = Huub Bosserkes
zoon van Lambertus Janssen (landb., Opglabbeek)

Catharina Janssen (landb., +Opglabbeek 3 nov. J884
°Opglabbeek 26 januari 1858
+Meeuwen 12 juni 1939

1) X Opglabbeek
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AERTS, Maria Margaretha
dochter van

o

+Opglabbeek 10-6-1883
2) X Wijshagen 5 februari 1896

SCHOOFS, Anna Elisabeth
dochter van Arnold Schoofs

Maria Anna Stevens
°Meeuwen 20 februari 1862
+Meeuwen 6 januari 1936

= Betje Bosserkes

Gehucht : Broekkant Huisnaam : Bosserkes

Hij woonde voor zijn tweede huwelijk in Opglabbeek. Inschrijving
te Meeuwen op 27 februari 1896. Zijn doodsprentje vermeldt:
Lid van Kerkfabriek, Lid van het Schoolcomiteit, Oud-voorzitter
van de Boerengilde.
Landbouwer.

E. Katholiek Schoolcomité

Het schoolcomité werd op 3 augustus 1879 gesticht door E.H. Pastoor
Indekeu. De eerste leden waren: P.J. Houben, burgemeester; P.J. Indekeu
(zie nr. 1); P.J. Martens; P.J. Willems; J.H. Palmers; J.H. Damiaens
(zie nr. 3); J.M. Verdonck; P.J. Hoogmartens.
In een vergaderingsverslag van 1904 vonden wij volgende namen :

Voorzitter
E.H. CLAES, zie nr. 30

Ondervoorzitter
P.A. VANHOOF, Z1e nr. 34.

Sêcretaris
P.A. VANDIJCK, Z1e nr. 14

Leden
Jan Michiel HOOGMARTENS, zie nr. 1.
Petrus Jacobus INDEKEU, zie nr. 2.
Kapelaan MICHIELS, zie nr. 31.
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In de volgende nummers D E EL II BEROEPEN

1. Molenaars P.J. Bosmans; J.H. Bosmans; P.A. Vanhoof; P.H. De Jong

2. Brouwer P.J.Indekeu

3. Hoefsmeden: W. Kerfs; P J. Kerfs; P.J. Vanbaelen

4. Radmaker A. Weevers

5. Kuipers G. Hollanders; P.J. Hollanders; H. Vliegen

6. Schrijnwerkers-Timmerlieden
H. Kerkhofs (Jacobus, Jozef en Jan Kerkhofs); J.H. Ruyters (Arnold en
Michiel Ruyters); A. Weevers (J.H. Weevers); H. Stienaers: Th. Meermans,
J. Vliegen (Gestel).

7. Dakdekkers: P.J. Schoofs; J.M. Schoofs

8. Klompenmakers
A. Vliegen (Jacobus en Leonard Vliegen); J.P. Bongaers; H. Philippens;
P.J. Leynen; J. Vanhemel

9. Schoenmakers J.L. Nouwen; P.~. Camps; J.H. Bongaerts

10. Linnenwevers Michiel Leynen; P.J. Leynen; Aegidius Leynen; A. Neyens

11. Kleermakers
Bartel Bloemen; J.H. Hilven; P.J. Meex; P.J. Van Es; P.J. Janssen

12. Naaisters-modistes
Agnes Beerten; Cath. Elis. Meex; Cath. Phil. Swillens; A.M. Hermans;
M. Elis. Soons

13. Kaarsenmaker J .M. Max

14. Klokkenmaker G. Max

15. Herbergiers
P.H. Bomans; J.R. Spreuwers; kind. Cillen; L. Houben; W. Kerfs; J.M. Nouwen;
J.Jac. Nouwen; J. Michiel Nouwen; P.J. Vanbaelen; H. Stienaers; Cath. Schoofs;
A. Cath. Keunen

16. Winkeliers
J.H. Bosmans; J.H. Gijbels; Elis. en Christina Hoogmartens; P,J. Janssen;
P.H. Kerkhofs; A. Moonen; H. Stienaers; Arnold Schrijvers; J.A. Martens;
P. Schoofs; H. Schoofs; P.J~ Indekeu

17. Rondleurders : L. Houben; Arn. Schrijvers; J.H. Camps; J.H. Gijbels; M. Boutsen
18. Slachters: P.J. Soons; P.J. PIessers; L. Housen
19. Wildkramers : P.A. Vliegen; J.Jac. Vliegen; Jac. Vaneygen; Brebels

(Opmerking: dit is een voorlopige lijst !)

Martin Vliege~



Foto uit 1939 Jan Brebels (13j.) met hondekar op veldweg tussen
Hensem (Meermans) en Broekkant (Cillen-Vliegen).
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MIEVER KAL

575. 'n strèp = strop deugniet (eigenlijk iemand
die de strop verdient)

576. 'ne (bedorve) strónt "strónt" stront, fig. verwend kind

577. 'ne stróntboor < "strónt" stront + ''boor''= boer
kleine boer of iemand van geringe
(boeren) afkomst

578. 'ne stuiterik stouterik

579. 'n taffel < "taffele" = tjaffelen : sukkelachtig
gaan; sukkelen met een of ander werk,
knoeien

580. 'nen taffelèèr < "taffele" = tjaffelen + -èèr" = -aar

581. 'n taITUlJel < "tammele" = talmen : treuzelen
vgl. ''watzits'te dao te tammele"

wat zit ge daar te talmen
"is mich det e getammel" =
is met dat een getalm

582. 'nen tammelèèr < "tammele" = talmen + "êêr" = -aar

iemand die talmt; treuzelaar

583. 'n (echte,liélike) tang = tang : kwaadwillige vrouw

584. 'n tater < "tatere" ~ tateren

585. 'nen taterèèr < "tatere" = tateren + "-èèr" = -aar

586. 'n (ferm, hèij) teef = teef, eig. bet. ''wijfje van hond"
meisje of vrouw

587. 'n (dikke) temat = tomaat
dikke, gezonde vrouw

588. 'nen tiégemUuler < "tiége" = tegen + "miiuler" spreker
: tegenspreker

589. 'nen tiégevringer < "tiége" = tegen + "vringer" = wringer
tegenwerker

590. 'nen (mottigen, raren, vèt-
tigen, viezen) tist

= Tist : verkorte vorm van Baptist
kerel, vent

591. 'nen tiffer < "tiffe" tuffen = spuwen
kind dat op andere kinderen spuwt

592. 'nen (àuwen) tispel ?

593. 'nen (grenen) toffer (vgl. Dts. Töpher
: gierigaard

pottenbakker)
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594. 'nen tokker <- "tokke" toeken : tokken (V .D.)
vgl. "èinen op z'n naas d;kke" =

iemand op zijn neus slaan
"dèè tókt 'm"
die maakt het bont ..

595. 'n (stil, zwake) trees = Trees : verkorte taan van Theresia
stil, bedeesd meisje

596. 'n (dikke,gekke,kaal) trien = Trien: verkorte vorm van Katrien
(Lat. Catharina)

597. 'n (flauw, kaal, onniézel) trit <"tritte" : trutten: treuzelen, niet
opschieten

: onbetekenend vrouwpersoon, treuzelaarster

598. 'n tringel < "tringele" = drentelen
: vrouw die langzaam loopt of werkt

599. 'nen tringelèèr < "tringele" : drentelen
iemand die niet doorloopt, achterblijft

600 • 'nen truGch = trog
betekenis ?

601. 'n iegel tuut "iegel" : ijl, leeg + "tuut"
ijdel persoon

zak

602. 'nen tuuter < "tüute" = wenen, huilen
gezegd van iemand die zit te wenen

603. 'nen twiefelèèr twijfelaar

604. 'n (viiul) vaan vaan
vgl. " 't is kèrmis, hèè hèèt de

vaan (= slip van hemd" uutstèke"
vuil persoon

605. 'ne vageb6nt

606. 'ne valsaris

607. 'ne valserik

608. 'ne vechter

609. 'ne vechtjas

610. e (jonk) vèèrske)

611. 'n vèèch

612. 'ne (sjraole) vèger

vagebond

< Lat. falsarius
: valsaard

< "vals" = vals + "-erik" erik
= vechter

= vaarsje
licht spottend woord voor "meisje"

veeg : slecht vrouwmens

< "vège" = snel lopen
vgl. "dèè hats 'te mote zeen vège" =

die had je moeten zien weglopen
"de vol vèèch" = de volle veeg

straatloper
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613. e (echt) verke varken
ongemanierde kerel

614. 'n verkesbiést < "verke" = varken + ''biést''= beest
= varkensbeest : vraatzuchtig persoon

615. 'n verkesblaos = varkensb laas
iemand die ijdel ~s

616. 'ne vernistige vernuftige
vgl. tIevernistig menneke"

vernuftig kereltje
een

617. 'ne verrèkkeling verrekkeling
iemand die het vertikt iets te doen

618. 'ne vervèlende = vervelende
iemand die andere verveelt

619. 'ne vètterik "vèt" : vet +"-erik" = -erik
iemand die dik is

620. 'ne vètpot vetpot

621. 'ne vètzak < "vèt" = vet + "zak" = zak
: schimpnaam voor een dik persoon

622. 'ne viérminnige < "vi.êr" = voor + "minnig" = mondig
minachtend voor onmondige jongen

623. 'ne viezerik viezerik

624. 'ne vleger < "vlege" : vliegen
iemand die overijld heen en weer loopt,
-rondv l iegt;

625. 'ne vliégel = vlegel

626. 'ne voddekriémer < "vodde." = vodden, lompen + ''kriémer''=
kramer
lompenhandelaar

627. 'ne voddeman = vodden(koop)man
nietsnut, knoeier

628. 'ne voddepiér < "vodde" : vodden + "piér" = Pier

< "voddere" : vodderen : prullen, knoei-
en

knoeister

629. 'n vodder

630. 'ne vodderèèr "yoddere" : vodderen
iemand die prulwerk verricht

631. 'ne (gesliépe, slimme) vos = vos
sluw persoon

632. 'n vrèèt < "vrète" = vreten overdadig eten
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634. 'ne vrèètzak < "vrète" : vreten + "zak" = zak
: vraatzuchtig persoon

635. 'ne vrèter

636. 'n vrèigel

637. 'ne vrèigelèèr

637. 'ne vrèirz,eLèèr

638. 'n vrèigelkónt

639. 'ne vrèlliejgek

640. 'ne vringer

641. 'ne vUulerik

< "vrète" = vreten

< "vrèigele" - vreigelen : plagend elkaar
dwarsbomen

: koppige, twistzieke vrouw of meisje

< "vrèigele" = vreigelen + "-èèr" = -aar ..
<.. "vrèigele" = vreigelen + "kont."
: vrèigelaarster"

kont

: vrouwengek

< "vringe" = wringen : tegenwerker
iemand die anderen tegenwerkt

< "vuul" = vuil + "-erik" = -erik
: vuilerik, onzedig persoon : iemand die
vuil is

642. 'ne vUullap < "vuul" = vuil + "lap" = lap
vuilaard (vgl. smeerlap, zuiplap)

643. 'ne wabbe

644. 'ne wageman

645. e wagewief

646. 'n waggel

647. 'ne wa~elèèr
648. 'n waggelkónt

649. 'n waflfleltrien

kerel van niets, snertvent

zigeuner

zigeneurin

.( ''waggele''= waggelen
: dikke vrouw die waggelt wanneer ze loopt
= waggelaar< "wagge l.e"= waggelen + "kênt" = kont
: vrom1 met dik achterwerk< "waggele" = waggelen + "trien" = Trien

650. 'ne (dikke,lange,lèije)
wammes

651. 'ne wannelepper

: dik, lang; lui manspersoon

< "wanne" meervoud van "wan" : grote,
platte, schaalvormige mand gebruikt om
koren te zuiveren + "lepper" = lapper
schimpnaam voor ?

652. 'n (dikke,echte) wàuwel < "wàuwele" = wauwelen, kletsen
wauwelaarster

653. 'ne wàuwelèèr wauwelaar

655. 'n' wèèrserik

< "wàuwele" wauwelen + "kluut" = kloot

< "wèèrs" = wars : koppig, tegenstrij dig
+"-erik" = -erik
dwars ligger

654. 'ne wàuwelkluut

656. 'ne wèèrskop < ''wèèrs''= wars + ''kop''
iemand die koppig is

kop



657. 'n wemel

658. ne wemelèèr

659. 'n wemelkont

660. e (liélik,àut) wief

661. 'ne (kale) wintbiegel

662. 'n (lang) wis

663. 'ne wittekop

664. 'ne wolknien

665. 'ne zaatlap

666. 'ne zageman

667. 'ne zagepier

668. 'ne zagevent

669. 'ne zak

670. 'ne zanik

671. 'ne zaniker
672. 'ne zanikpiér

673. 'ne zater.ik

674. 'ne zèèch.

675. 'n zèèchmem

676. 'n zèfiei:!

677 • 'ne (flàuwe,kale) zèiker

678. 'n zèikblaos

679. 'ne zèikzak

680. 'ne zèiverèèr

681. 'ne zèiverkluut

682. 'n zèiverklos

683. 'n zèiverlóts

39.

< ''wemele''= wemelen
vrouwspersoon die niet kan stilzitten
of stilliggen

= wemelaar

< "wemeIe" = wemele + "kónt" = kont
iemand die niet kan stilzitten

wijf

< "wint" = wind + "biegel" zak
pocher, snoever

= wis teen of twijg
lang, mager persoon

iemand met witte haren

<. "de Wolknien" : gekende volksfiguur
iemand met lange, onverzorgde haren

zatlap

< "zage" zagen zeuren + "man" ••man

<. "zage" zagen zuren + "piér" = Piér

< "zage" zagen zeuren + "vent" ~ vent

= scheldwoord voor man

< "zanike" = zaniken
: iemand die zanikt

< "zanike" = zaniken + "piér" Pier

zatterik (Zuidn.)
dronkaard, drinkeboer

< "zège" = zagen zeuren

< "zège" zagen + "mem"

zager
iemand die zaagt, zeurt

zeiker : flauwerik, aansteller

< "zèike" = zeiken + "blaos" = blaas

< "zèike" zeiken + "zak" = zak

< "zèivere" ;:::zeveren
zeveraar

< "zèivere" = zeveren + "klUut" kloot

< "zèivere" = zeveren + ''klos''
< "zèivere" = zeveren + "lots"



40.

686. 'n (erm) ziél

H. zita (1)
kwezelachtig. persoon
H. Zebedeus
sul -

= 'ziel
: beklagenswaardig persoon

684. 'n zeta

685. 'ne zibbedèijes

687. 'ne ziémeleknîeper
688. 'ne ziénevepiér < "ziéneve" = zenuwen + "piér"

: zenuwachtig persoon
Pier

689. 'n' ziéneventist < "ziéneve" = zenuwen + "tist" Tist

690. 'ne zjaarmaker < "zjaar" Fra. genre + "maker"
: persoon die lijdt aan grootdoenerij

691. 'ne zjèstemaker < "geste" Fra. geste : drukdoenerij
+ "maker"

:'druktemaker

692. 'n (erm, gooj) zok = sok
vgl. 'n zok van 'ne mins

sukkelaar, goedzak

693. 'ne zoorkieker zuurkijker

694. 'ne zot

695. 'ne ziJuper zuiper

696. 'n zuupkar < "zuup" = ZU1p : bier + "kar"
gen
eig. bet. bierwagen
iemand die veel drinkt

kar, wa-
"

697. e zuupkuut <. "züupe" = zuipen + ''kuut'': gat
gat : stil, afgelegen, onaanzienlijk,

vervallen stadje of dorp
vgl. det is dao 'n echt zuupkuut

698. 'n zuuplaaj < "zûupe " = zuipen + "laaj" : lade
iemand :.dieveel driilkt

699. 'ne zuuplap < "aüupa" = zuipen + "lap"
= zuiplap

700. 'n zwans < "zwanze" = zwansen schertsen, grappen
maken, onbenullig
praten

vrouw. die zwanst

101. 'ne zwanzer < "zwanze" : zwansen
iemand die zwanst

702. 'ne zwarte = zwarte
collaborateur uit Tweede Wereldoorlog

704. 'n (lang) zwik

< "zwèite" = zweten + "dievel" ::a duivel
iemand die vlug en veel zweet

< "pètzwik" putzwik
lang mager persoon.

J. BOSMANS

703. 'ne zwèitdiev~l
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SINT - ""

TIENIS

Op zondag 20 januari 1985 organiseerde de Landelijke Gilde van Meeuwen in
samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring "De Reengenoten" voor
de derde keer het folkloristische gedeelte van de eeuwenoude St.-Antonius-
viering, nl. de verkoop van varkenskoppen.
Inzake belangstelling (meer dan 100 aanwezigen), organisatie en sfeer was
het de beste viering sinds het opnieuw invoeren van deze jaarlijkse ge-
beurtenis.
Iedere bezoeker kreeg gratis een kop (=bots) hete soep, die bij de lage'
januaritemperatuur iedereen in een feestelijke stemming bracht.
De gelegenheidsveldwachter belde - naar aloude traditie - het grote nieuws
aan de kerkdeur uit, zodat vele kerkgangers de weg naar het parochieheem
vonden.
Het aanbod van de koopwaar was dit jaar meer gevarieerd dan vorig jaar,
zodat iedereen zijn gading kon vinden tussen de varkenskoppen, -poten en
-staarten, gerookte hammetjes, leg- en soephennen (levend of geslacht),
eieren en goed bereide hoofdkaas.
Met een borrel in de hand werd er lachend geboden, gekeurd en weer geboden,
tot de hamer van de uitroeper de prijs en de koper vastlegde, tot pret (en
leedvermaak~ van de omstaanders.
Het was een aangename voormiddag die iedereen bezielde met de overtuiging :
'~eze traditie moet blijven bestaan en uitgroeien tot een vaste organisatie
van de Landelijke Gilde en de Reengenoten".
Zoals ieder jaar werd de opbrengst (15 000) besteed aan een goed doel
de adoptie van een Indiaas weeskind en projecten 1n Ethiopië.
Jean Bosmans, voorzitter van de Reengenoten, had voor deze gelegenheid een
ondeugend vers geschreven met als titel: Sint-Tiénis.

SINT-TIÉNIS

Wèè kint 'r aZ van kni~n en verke,

van kop tot start, met piétoen uûreo ?

Wèè kriegt uut hinne met kaaZ kónte

toch noch èijer mèt twié duûreso?

Det is Sint-Tiénis !
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Wèè kint 'r al van sjèèp en gèite,
en hilt de bako aan z'nen tiejerO ?
Wèè vèlt 'r edren daach twié tèit~O
mèt mèlk van biéste zónner iejerO ?
Det is Sint-Tiénis !

Wèè kint 'r al van vliéo en zwère,
óm vanne pest noch mer te zwiege ?
Wèè kan uut zèèch die ni brèistigO wère,
toch noch viértién bagge kriege ?
Det is Sint-Tiénis !

Wèè kint 'r al van hèikiés make,
zónner knorso en zonner sjinke ?

Wèè zèrgt 't bèste viér al ooro zake
en zit hiej buuve al te winkeo ?
Det is Sint-Tiénis !

Mer minse,
es der buuveo biéj 'm wilt gerake,
moot der onnero uich ins aan 'm dinke,
aan Sint-Tiénis !

'.

VERKLARING

piét poten
uure oren
duures : dooiers
bok : bok
tiejer ( tiejere : tuieren vee laten grazen aan een touw (of ketting)

dat met een paaltje in de grond bevestigd is
téite
iejer

melkkruiken
u~er

vlié : vlooien
bréistig : bronstig
knars : kraakbeen
oor : uw
winke
buiive

wenken
boven (in de hemel)
onder, beneden (op de aarde) Q. SCHROOTENónner
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Aan het bestuur van de Heemkundige Kring

"De Reengenoten "

Meeuwen

Geachte,

In naam v?~ het bestuur van Pro Petri Sede-Limburg dank ik

U nogmaals voor de perfecte organisatie van de uitermate geslaagde "Limburg-

se Zoua.vendag " te Z,leeuwen.

Uwbestuur heeft zich spontaan kandidaat gesteld om de bij-

eenkomst -esamen met ons bestuur - te organiseren. U'i interesse betuigt dat

U de inzet van de twee plaatselijke pauselijke zouaven :Pieter-Jan hlax en

Théo Van Es in herinnering ,.•ilde brengen. Tevens schonk U een eedachtenis

hun ter ere onder vorm v~n een blijvend en enig -mooi gedenkteken.

Brengen we in kort nogmaals de evenementen van zonà.2.5

28 april :.!1 nerirmeri11C. De plechtige Eucharistievierin5,o:.>gedragen door

Z.E.Heer Deken J.Rutten,ceestelijl: adviseur PPS-Limbure,bijgestaan door

Mgr. Jozef Van Br-abarrt uit Ant'oJerpen en ~. i!:. :Y:.J.Thoelen pastoor,l'Terd oPCe1uis-

terd door het pl~2,tse1ijk za.1'le;koor.- De homi.Li,e door Deken Hutten over het

aans taand Paua=be so ekv-De onthul) ing van het eedenkteken door voorzitter

Van Bockri jck,v .....n .••.rese PPS-Limbure en door voerzitter J. Bosmana vanwege

"De .1eengenoten".-De uiterst e;edocumenteerde tentoonste11ing.- De academische

zitting met toespraken door voorzitters K.van Bockrijek en J.Bosmans en doer

de Heer Albert Vanhoutt.-; uit Brusse1.-De de1ee8..tie met vl:>.g uit bisdom

AntNerpen. - Het uiteelezen koud buffet.-De interessante diareeks en voor-

dracht docr ?,:evr. Juvens-Geerkens over de "st-Nïclaesd<?g 1648 ". -
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De koffiepauze ten afscheid.- De s~eciale gelegenheidsmap.
Dit alles heeft er toe bijgedragen om de talrijke deelnemers een on-
vergetelijke dag te bezor~en.

·.~ed-.nken dan ook nogmaals uw bestuur voor de inrichting
van deze bijeenkomst waarbij U niet alleen uwen onze verenising ,maar
tevens de families vm de twee zouaven en gans de bevolking van Meeuwen
hebt betrokken.

Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur,
De secretaris,

(

Passage uit het Registrun Archiw.le van pastoor Indekeu (1870-1881)

Den lle Julius 1871 hebben wij eene tweede bedevaart gedaen voor zijne

Heiligheid tot O.L.V. der VII Weeën te Bree ter gelegenheid van eenen

Jubilé die aldaar plechtigst is gevierd geworden van den 7 tot den 16

Julii onder den W.E. Heer deken C.H. Beliën. Alle parochies van het

kanton zijn er met de processie voor den H. Vader na toegetrokken. Onze

processie was eenvoudig, overeenkomstig met de omstandigheden; zij moest

zijn en was een smeeking tot de algoede God door de voorspraak van

O.L.V. der VII Weën voor onzen teergeliefden pius den IX, die zich

juist toen in de drukkendste droefheid bevond, want Victor Emmanuel

was den 2e Julij de hoofdstad van zijne heiligheid en van de Catholieke

wereld binnengetreden en zijnen stoel er gaan zetten neven die van onzen

heiligen vader. Het vaendel en de wapens van den paus, de verschillige

vaentjes van O.L.V. der VII Weën, en de titels van de litanie van O.L.V.

die de kinderen droegen wekten ons tot die smeking op, oock heeft men in

het heen gaan en wederkeren onophoudelijk den rozenkrans gebeden.

J. KERFS
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OUDHEIDKUNDIGE OPZOEKINGEN TE WIJSHAGEN

OPGRAVING VAN EEN BEGRAAFPLAATS UIT DE IJZERTIJD
Reeds in 1977 werd de ligging van enkele grafheuvels te Wijshagen (nabij
de "Rieten") gemeld aan de N.D.O. door de heren A. Claassen en J. Geebelen.
Tot voor kort werd hier nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht omdat
het perceel volledig bebost was. In de loop van 1983 werd het bos op deze
plaats echter gerooid en daardoor kwamen de heuvels in het gezicht te lig-
gen.
Meteen werd dan ook op initiatief van de N.D.O. in samenwerking met het ge-
meentebestuur van Meeuwen-Gruitrode, met archemlogische opgravingen gestart,
binnen het kader van een B.T.K.-project, om het plunderen en vernielen van
de heuvels te vermijden.
Het onderzoeksterrein situeert zich op de linkeroever van de Wijshagerbeek,

. r v2 v5op de percelen met kadasternummers 2A, sect1e A, 350 ,350 en 350 •
De site maakt deel uit van het Kempisch Plateau en is daardoor vrij hoog
gelegen, ongeveer 70 m boven de zeespiegel. Het terrein daalt geleidelijk
af van het zuiden naar het noorden toe. De ondergrond bestaat uit dekzan-
den die voornamelijk op grinten rusten.
Op 3 september 1984 zijn tien arbeiders onder de leiding van een archeolo-
ge Krista Maes met de opgravingen gestart. Tijdens de eerste opgravings-
campagne (van 3/9/84 tot en met 14/12/84) werden twee grafheuvels en twee
zoeksleuven opengelegd.
De struktuur en opbouw van de heuvels is tot dusver nog niet erg duidelijk.
Er werden geen sporen van het oude bodemoppervlak ter~ggevonden. Ook het
eigenlijke opgeworpen heuvellichaam kon niet bepaald worden. Door de afwe-
zigheid van primaire centrale graven en randstr~turen kan dan ook de vraag
gesteld worden of het hier gaat om opgeworpen heuvels of om begraving 1n
natuurlijke verhevenheden die aanwezig waren in het terrein.
In totaal werden tot nu toe 10 graven gevonden, 9 in de heuvels en 1 in
sleuf 11. Meestal ging het om zogenaamde beenderpakketten, waarbij een
hoopje verbrande beenderen in een vrij ondiep, klein kuiltje werd geplaatst.
Bij sommige troffen we enkele houtskoolpartikels aan. De bijgaven waren
beperkt. Slechts in twee graven werden enkele kleine verbrande fragmenten
in brons en ijzer gevonden. Het zou gaan om resten van een bronzen epileer-
tangetje en van een ijzeren scheermes. Men vond ook nog vier ijzeren rin-
gen die mogelijk op de kleding waren bevestigd.
De aardewerkvondsten bleven tot nog toe vrij beperkt. Het grootste deel be-
staat uit scherven van besmeten of ruwwandige urnen die verspreid voorkwamen.
Slechts enkele concentraties van scherven werden gevonden. Drie aardewerk-
vormen konden daaruit gereconstrueerd worden : een bij potje met licht uit-
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van 1985 zal een tweede opgravingscampagne op touw gezet worden.
In de lente
Het opgra-

staande hals en schouderknik, een lage gladwandige pot met buikknik en
S-vormig profiel en een lage schaal met kamversiering op de buik.
Deze aardewerkvormen laten toe om het geheel voorlopig te plaatsen in de
Ijzertijd, namelijk in de vroeg La Tène-periode (500 V.X.).
Buiten deze vondsten uit de Ijzertijd kwamen nog enkele elementen uit de
Romeinse periode aan het licht, o.a. een bronzen munt (Vespasianus - 69 n.X.)
en enkele Romeinse scherven. Deze elementen kunnen wijzen op een mogelijke
Romeinse aanwezigheid maar de gegevens hieromtrent zijn nu nog te beperkt
om hierover besluiten te gaan vormen.
Het onderzoek van deze vindplaats is echter nog niet afgelopen.

vingsterrein zal dan zowel naar het noorden als naar het zuiden uitgebreid
worden en ook in de onmiddellijke omgeving van de twee reeds onderzochte
heuvels zal verder onderzoek verricht worden.
Waarschijnlijk zullen we eind 1985 over meer gegevens beschikken om duidelij-
kere besluiten te vormen over deze toch wel interessante vindplaats

maart 1985

Kr. MAES - L. VAN IMPE
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KORTE BERICHTEN

I. EEUWELINGE TE WIJSHAGEN (Plockroy)

Op 24 en 25 augustus e.k. viert de gemeente Meeuwen-Gruitrode de honderdste
verjaardag van Gertrudis Roex van Plockroy.
Maria Gertrudis Roex alias Trtuke van Èverte werd op 23 augustus 1885
te Wijshagen geboren. Zij was de jongste van 8 kinderen (2 jongens en 6
meisjes), waarvan er 5 in Meeuwen en 3 in Wijshagen geboren werden.
Haar vader, Everardus Roex,werd op 7 april 1834 te Opglabbeek geboren.
Hij overleed te Wijshqgen op 12 juli 1913.
Haar moeder, Anna Elisabeth Houben,werd op 17 december 1840 te Wijshagen
geboren. Zij overleed te Sint-Truiden op 11 april 1903.
Everardus en Elisabeth huwden te Wijshagen op 21 februari 1868.

Everardus Roex werd te Wijshagen ingeschreven op 7 juni 1859. Hij was
dienstknecht op Donderslag. Daar maakte hij kennis met Elisabeth Houben,
di.enstmei.d, De ouders van Elisabeth woonden op het Bressersgoed te
Plockroy. Kort na hun huwelijk kwamen Everardus en Elisabeth naar Meeuwen.
Op 14 oktober 1868 werden zij in het bevolkingsregister van Meeuwen inge-
schreven. Zij vestigden zich op het gehucht Gestel. De boerderij (Gestel
nr. 10) heette toen "Phlippen".
Op 15 december 1879 vertrokken zij met vijf kinderen naar het Bressersgoed
op Plockroy. Daar werd Gertrudis 100 jaar geleden geboren.

Op 7 april 1907 huwde Gertrudis te Wijshagen met Wilhelmus Vers legers
van Opglabbeek. Blijkens de huwelijksakte was "Wilke" boswerker van be-
roep. Zijn ouders waren Jacobus Vers legers en Anna Maria Schreurs.
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2. MONUMENTEN

Precies tien jaar geleden, in het Europees Monumentenjaar 1975, werd in
Meeuwen aan de splitsing van de vroegere Kerkstraat in Kruis- en Genits-
straat een monument opgericht ter herdenking van de "Rampsalighe Sint-
Niclaesdagh 1648".
In de eerste jaren na de onthulling gebeurde er rond dit.gedenkteken weinig
of niets meer. Vgnaf 1980 hebben de Reengenoten van Meeuwen op een be-
scheiden manier geijverd om het monument tegen onverschilligheid te be-
schermen. Daarom werd en wordt ieder jaar op 6 december door de Reenge-
noten een bloemstuk bij het monument neergelegd, terwijl de Technische
Dienst van de gemeente voor de bevlagging zorgt.
Een ander en belangrijker initiatief van de Reengenoten was de publicatie
van een uitgebreide historische studie van Godelieve Geerkens, waarin de
tragische gebeurtenis die zich op 6 december 1648 in Meeuwen afspeelde,
g,situeerd en beschreven wordt. Kennelijk is de belangstelling voor het
verwaarloosde monument hierdoor gegroeid.
De.Landelijke Gilde van Meeuwen met haar dynamische public-relationsman
Dijksma, heeft ervoor gezorgd dat rond het monument een aantrekkelijk
plantsoentje werd aangelegd. Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode
heeft toegezegd om voor het onderhoud te zorgen. Het enige wat nu nog
ontbreekt is een bordje met een korte verklarende tekst voor de vreemde
bezoekers en een paar passende-~l~gg~R.

Een heel ander geval is het oorlogsmonument op de middenberm van de Hoog-
straat. Dit monument,opgericht voor de gesneuvelden uit de twee wereld-
oorlogen, stond vroeger tegenover de hoofdingang van de kerk.
De plaats waar het nu terecht is gekomen, stemt m.i. tot nadenken.
De ontruiming van het oude kerkhof (1913) is een unieke gelegenheid om dit
monument uiteindelijk een waardige standplaats te geven.
Ondertussen heeft de Landelijke Gilde, na onderhandelingen met Bruggen en
Wegen, bekomen dat de bedoeling waarmee het monument eens werd opgericht
weer duidelijk wordt. Mocht het monument nog eens verhuizen, dan kan het
reeds gedeeltelijk aangelegde plantsoen, mits enige aanpassing, als ver-
fraaiing van de Hoogstraat blijven bestaan.

Enkele maanden geleden hebben wij bij een paar schepenen van de gemeente
geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent wapen en vlag van Meeuwen-
Gruitrode, waarvoor in 1977 een officiële en gelijktijdige aanvraag had
moeten ingediend zijn. Het aanvraagdossier, dat vanzelfsprekend eerst
door 'de gemeenteraad moest goedgekeurd worden, geraakte toen evenwel niet
samengesteld. De toestand op dit ogenblik is, dat de fusiegemeente Meeuwen-
Gruitrode noch een wettig wapenschild noch een erkende gemeentevlag heeft.
Maar er is goed nieuws. Het dossier is weer opgediept en de bevoegde sche-
pen heeft het in behandeling. Jean Bosmans, voorzitter van de Reengenoten,
heeft qndertussen al een nieuw wapenschild ontworpen dat voorzichtigheids-
halve eerst aan de beoordeling van een heraldicus wordt onderworpen.
Gemeenten die nalaten zelf een voorstel (wapen én vlag) in te diènen, lopen
het risico een wapen en een vlag van overheidswege opgelegd te krijgen.
In een van de volgende nummers hopen wij U het officiële gemeentewapen en
de officiële gemeentevlag te kunnen presenteren.

3. GEMEENTEWAPEN

J. BOSMANS
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VERDWENEN WINDMOLEN VAN MEEUWEN

Twee jaar geleden verscheen in De Reengenoten een lijvig artikel over de ver-
dwenen windmolen van Meeuwen. De plaats van herkomst van de windmolen, die
in 1897 in Meeuwen werd wederopgebouwd, is nog altijd niet' achterhaald. De
kans dat deze vraag ooit door vergelijkend foto-onderzoek kan worden beantwoord
is klein.
Bij de voorbereiding van een ander artikel voor dit nummer vonden we tussen de
verslagen van de beraadslagingen van de gemeenteraad van Meeuwen nog wat gege-
vens aangaande de windmolen in kwestie, nl. de bouwaanvraag en het ontwerpplan
voor het plaatsen van de windmolen.
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G, GEERKENS
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DE BERENHEIDERMOLEN

Enkele weken na het verschijnen van ons artikel over de Berenheidermolen
van Meeuwen in De Reengenoten jg. 5 nr. 1, verscheen een opmerkelijke pu-
blicatie van Herman Holemans en Werner Smet over bestaande en verdwenen
watermolens in Limburg.
Zoals bij vroegere publicaties nl. "Limburgse windmolens in heden en ver-
leden" en "Rosmolens in Limburg vanaf 1844" gaat het om een handig en be-
trouwbaar werkinstrument voor verdere molenstudie door archeologen, gene-
alogen, historici en Limburgse heemkundige kringen.
Het werk bevat een inventaris van alle bestaande en sedert 1844 verdwenen
watermolens in Limburg met de kadastrale gegevens vanaf 1844 : kadastrale
aanduiding (sectie, perceelnummer, plaatsnaam), de functie van de molen,
de eigenaars, de molennaam (indien gekend) en de oudste vermelding of het
jaar van de oprichting. Bovendien is het werk geïllustreerd met kaarten,
pentekeningen en oude foto's.
Voor Me"euwen-Gruitrode bevat het boek gegevens over de watermolens van
Ellikom (4), Gruitrode (1) en Meeuwen (2).
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de heer Werner Smet, Venlosesteen-
weg 133, 3688 Kinrooi (tel. 011/566799).

Bij wijze van voorbeeld en als supplement bij het artikel over de Beren-
heidermolen in het vorige nummer van de Reengenoten geven wij hierna de
kadastrale gegevens betreffende genoemde watermolen.

1. A37 - Slagmolenbemden - wateroliemolen Berenheidermolen - v1744

v1844 - eig.
1876 - vkp.

1927 -
1930 - afs.

1948 - erf
1957 -
1974 - vkp.

TRUIJENS Jacobus, tabakfabrikant te Bocholt
VANHOOF-BOERMANS Pieter, molenaar te Overpelt (later te
Meeuwen) (1924 de weduwe en kinderen; 1926 : de kin-
deren)
watergraan- en oliemolen verenigd onder A38a.
a) VANHOOF Maria, landbouwster te Meeuwen
b) SCHOOFS-VANHOOF Martinus, de weduwe, landbouwer te

Meeuwen.
SCHOOFS-VANHOOFJoannes Martinus, de weduwe, te Meeuwen.
vergroting
THOMASSEN-JEUNEN Jan, bediende te Opglabbeek

2. A38 - Slagmolenbemden - watergraanmolen bij nr. 1 - v1775

v1844 - eig. : TRUYENS Jacob, tabakfabrikant te Bocholt
1876 - vkp. :VANHOOF-BOERMANS Pieter, molenaar te Overpelt, later te

Meeuwen.
1904 - A38 verenigd met A37b onder A38c

en oliemolen
wordt watergraan-
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In verband met de molenaars van de Berenheidermolen vonden wij nog enkele
gegevens ~n de registers van de burgerlijke stand van Meeuwen.

1. Molenaar Theodoor Niesen (De Reengenoten jg. 5 'nr. 1 blz. 47)
Hij werd geboren te Ellikom op 3 augustus 1804. Zijn ouders waren
Peter Niesen en Helena Janssen. Zijn broer, Peter Anthoon Niesen,
molenaarsknecht, overleed op 20 oktober 1847 "in het huis van Jacob
Truyens molenaar, gelegen op de Beerenheyde". Hij was ongehuwd.
Anna Catharina Niesen (OMeeuwen 28 juni 1837), dochter van Theodoor
Niesen en Anna Christina Soon$, huwde op 3 februari 1871 met Jan Coenen
(OMeeuwen 11 maart 1840), glazenmaker.
De ouders van Jan Coenen waren Jan Coenen (+Opoeteren 21 december 1849)
en Haria Elisabeth Creemers.
Anna Maria Niesen (-H. 19 november 1842), dochter van Theodoor Niesen
en Haria Christina Soons, huwde op Japril 1866 met Peter Jan Cardey-
naels (ORotem 1 april 1841), metselaar.
De ouders van Peter Jan Cardeynaels waren Godfried Cardeynaels, metselaar,
en Mechtildis Vanderbeek.

2. Molenaar Hubert Haesen (De Reengenoten jg. 5 nr. 1 blz. 48)
Hij werd geboren te Opglabbeek op 8 september 1810. Zijn ouders waren
Jan Maesen (landb., +Opglabbeek 30 juni 1816) en PetronelIa Creemers
(landb., +Opglabbeek 15 september 1815).
Op 25 november 1867 enkele maariden na het overlijden van zijn eerste
echtgenote, A.Margaretha Kleiskens (ONeeroeteren 1 april 1830), huwde
hij met M. Gertrudis Vandebosch (oGerdingen 10 juni 1816), dochter
van Lambert Vandenbosch (dagloner, +Opglabbeek 10 maart 1841) p.n
Anna Haria Bollen (dagloonster, +Opglabbeek 26 december 1829).
M. Gertrudis Vandenbosch was toen weduwe van Aegidius of Gielis Leynen
(+M. 11 januari 1867), met wie ze op 1 december 1855 in Meeuwen gehuwd
was. Aegidus Leynen was zelf weduwnaar van Anna Haria Leyssen (+H.
4 januari 1854), met wie hij op 1 september 1835 in het kerkelijk h~re-
lijk was getreden.
Op 30 juli 1873, en enkele maanden na het overlijden van zijn tweede
echtgenote, huwde hij met ~furiaAldegondis Houben (Heeuwen 20 juli 1836)
dochter van Paulus Houben (+Meeuwen 18 februari 1851) en Haria Lemmens.

J. BOSHANS
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DE DORPERMOLEN

In de REENGENOTEN jg. 3 nr. 2 blz. 49 publiceerden wij enkele historische
gegevens omtrent de Dorpermolen van Meeuwen, de eerste watermolen op de Aa-
(beek). De aanleiding daartoe was het huwelijk van Maria Ida Bosmans
(OM. 9 mei 1750, +M. 12 februari 1838) met Wilhelmus De Vries (OPeer 4 juni
1747 +M. 30 mei 1820), zoon van Simon De Vries (+M. 2 juni 1796) en van
Helena Houben (O~1. 29 maart 1716 +M. 30 oktober 1784).

'. De Dorpermolen was een àannalekorenmolen,die door de Bisschoppelijke Tafel
van Luik in erfpacht werd gegeven.
Simon De Vries bezat de molen in erfpacht vanaf 1763. Na zijn dood in 1796
kwam zijn oudste zoon , Martinus De Vries CPeer 1 december 1742), zich in
Meeuwen als molenaar vestigen.

Martinus De Vries kende het molenaarsvak, want hij was voordien al molenaar
geweest in Bocholt en waarschijnlijk ook in Overpelt.
Op 9 september 1767 huwde hij in Eksel met Joanna Maria Moons. Een jaar la-
ter vinden we beiden terug in Overpelt. Daar worden twee kinderen geboren:
Maria Elisabeth (OOverpelt 30 september 1768) en Joannes Matheus (OOverpelt
2 december 1769). Een andere zoon, Petrus Henricus, overleed in Meeuwen op
19 juni 1807. Hij was toen ongeveer 25 jaar en ongehuwd. Een andere dochter,
Maria Helena, geboren te Bocholt, overleed te Meeuwen op 7 april 1850. Zij
was op 5 december 1801 gehuwd met Joseph Beunis van Meeuwen.
Joanna Maria Moons overleed in Meeuwen op 22 juni 1803. Zij was toen 63 jaar.
Het overlijden werd bij de burgerlijke stand van Meeuwen aangegeven door Mar-
tinus De Vries, ex-molenaar en Jean Custers, herbergier.
Over Martinus De Vries lezen we in de Kroniek van Jan Reyners uit Meeuwen het
volgende :
'~ls nu (1797, na de kermis) Peter Joannes Nouteman~, agent en Sabastiaen
Jetten adjoint sig van hunne fonctien hadden bedankt ter oorzaek van den eed,
soo heeft Martinus De Vries, gebooren tot Peer in dien tyd molder van ons dorp
en woonende in het dorp genaemt Houben hof of Reymans en Joannes Mathias
Custers, geboren te Vaesen over de beek en alsdan woonende tegenover Martinus
De Vries alle beyde tot Bree by den commissaris gesoliciteert om de plaetsen
van agent en adjoint te bedienen in weerwil van de gemeente. Dit heeft den
commissaris overgezonden naer Maestricht om aldaer door d'administratie goed-
gekeurt te worden dewelke dit heeft aengenomen en wederom terug gezonden ~aer
Bree aanstellende M. De Vries voor agent en J.M. Custers voor adjoint zoodat
dese in bedieninge zyn getreden zonder keus of weet van de gemeente den 31
October 1797." (1)

Op 29 januari was agent Martinus De Vries aanwezig op de plechtige boomplan-
ting te Bree (2).
Op 1 maart 1798 huurde hij voor 25 livres de pastorie, die hij daarna over-
liet aan onbeëdigde pastoor Medard van Meeuwen, ofschoon dat verboden was (3).
Bij de volgende gemeentelijke kiesvergaderingen op 21 en 30 maart 1798 wei-
gerden de kiezers van Meeuwen unaniem de eed van trouwen gehechtheid 4d-a·-de
republiek af te leggen en diende agent Martinus De Vries zijn ontslag in (4).
Dit ontslag werd niet onmiddellijk aanvaard.
Op 25 december 1799 daagde Martinus De Vries op om te tekenen op de nieuwe
constitutie van het jaar acht of van Bonaparte (5).
Plaats en datum van het overlijden van Martinus De Vries hebben we nog niet te-
ruggevonden ..In de overlijdensakte van zijn zoon Petrus Henricus (+M. 19 Juni
1807) staat Martinus De Vries nog vermeld als "encore vivant" (nog in leven).
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Na de dood van Elisabeth Cauberghs (+M. 3 december 1761), weduwe van Wilhelmus
Houben, verkochten de andere erfgenamen nl. Catharina Henckens-Houben en Maria
In de Keu-Houben het Houbengoed aan hun schoonbroer Simon De Vries. Dat ge-
beurde op 8 januari 1762 (6).
Het Houbengoed (verdwenen) was in het dorp tegenover "Sjrievers" gelegen.
Zie De Reengenoten jg. 2 nr. 2 blz. 6-7~nr. 18.
Op 6 mei 1798 werd de molen door "agent municipale" Martinus De Vries te koop
gesteld. Dit was gevolg van de wet die de confiscatie van kerkelijke goede-
ren bepaalde (7).

Op 14 mei 1798 werd de molen gekocht door:
- Hendrik JANSSEN (OM. 28 januari 1754), gehuwd met Anna Catharina Vreys

(eerste huwelijk) en Amelia Goeijens (tweede huwelijk);
- Joannes Mathias CUSTERS (oM. 24 februari 1750), gehuwd met Anna Catharina

In de Keu;
- Joannes WILLEMS (52 jaar in 1796), gehuwd met Elisabeth Haels;
alle drie inwoners van Meeuwen (8).

Henricus Jansen was de eerste "agent municipal" van Meeuwen. Hij werd in
maart 1796 verkozen en legde op 4 juli 1896 de eed af. Toen hij in februari
1800 tot "sous-maire" werd aangesteld, diende hij onmiddellijk zijn ontslag
in (9).
Jan Mathias Custers werd tot adjunct van agent Martinus De Vries benoemd op
17 oktober 1797. Na het ontslag van agent De Vries bleef hij op post, maar
in de nacht van 26 op 27 juli 1798 sneuvelden de ruiten van zijn woning.
Op 11 november 1798 bedankte hij voor het agentschap. Op 3 april 1799 werd
hij tot agent herkozen. Met enige vertraging werd hij op 23 juni 1799 opnieuw
benoemd. In februari 1800 werd hij tot "maire" aangestèld. Op 1O,maarr 1801
kreeg hij zijn ontslag (10).
Joannes Willems weigerde na het ontslag van agent J.M. Custers (11 nov. 1798)
om d~ens ambt over te nemen.
Tijdens de afwezigheid van pastoor Medard, die naar Budel was gevlucht, be-
reidde J. Willems de kinderen voor op de eerste communie. De kinderen van
Meeuwen deden hun eerste communie in Budel op 2 mei 1798.
J. Willems overleed op 7 juni 1802 (11).
Op 28 mei 1798 kochten zij van de gebroeders De Vries ook het Re(y)mansgoed
of Houbengoed, waarvan de aanhorige goederen gedeeltelijk onder Wijshagen ge-
legen waren (12).
De nieuwe eigenaars probeerden voor de molen en het Remansgoed een koper te
vinden. Op 18 maart 1803 verschenen voor notaris Alexandre Wadeleux te Peer
- Hendrik JANSSEN, Joannes Mathias CUSTERS, Elisabeth HAELS, weduwe van Joannes

WILLEMS en kinderen Wilhelmus WILLEMS, Jacobus WILLEMS, Mathias WILLEMS;
- Gaspard KNAEP, eigenaar en bewoner van het Monshof te Peer.
Gaspard Knaep kocht de molen (huis, schuur, stal, tuin en ongeveer 88 ~ren aan-
horig bouwland) en het Remansgoed (huis, brouwketel, schuur, stal, tuin, bouw-
land, weiden en bossen), samen voor de som van 8508,50 F.
Buiten de koopsom moest de nieuwe eigenaar aan de Republiek nog een cijns van
200 maten rogge betalen. Voor de Franse Revolutie was de B'i.sschoppe'li.j ke Ta-
fel van Luik cijnsgerechtigd (13).
De notariële akte van 18 maart 1803 was eigenlijk maar een bekrachtiging van
een mondelinge overeenkomst tussen de verschijnende partijen. Waar en wanneer
de mondelinge verkoopovereenkomst werd gesloten staat nergens te lezen.



KNAEP Gaspard

°Koersel 21 juni 1745
+Peer 26 december 1803

Kinderen
1. Maria Catharina
2. Arnold
3. Pieter Jan
4. Maria Helena
5. Hendrik
6. Catharina Elisabeth
7. Hendrik
8. Anna Maria
9. Anna Christina

55.
x DRIESEN Maria Catharina

Peer
6 mei 1788

°Peer
+Peer 7 maart 1840

°Peer 28 maart 1790
°Peer 10 juli 1791 +Peer 10 juni 1880
°Peer 25 juli 1792 +Peer 16 mei 1874
°Peer 25 mei 1794 +Peer 21 sept. 1895
°Peer 2 mei 1796 +Peer 28 mei 1796
°Peer 21 juni 1797 +Wijshagen 28 sept. 1883
°Peer 21 juni 1797
°Peer 1 aug. 1798
°Peer 16 nov. 1800

Het scheprad van de Dorpermolen bleef ondertussen draaien. Over de opvolger
van Martinus De Vries en de precieze datum van opvolging hebben we weinig ge-
gevens.

Op 16 december 1801 overleed in Meeuwen "Andriana Driisens" (3,5 jaar), doch-
tertje van "pierre joseph dreesen", molenaar, en van ''henrica diikx". Het
kind werd geboren te Luijksgestel.
De moeder van het kind, "hendrica Diecks", geboren te Luijksgestel, dochter
van "Martin dieckx" en "Addriane boonen", overleed in Meeuwen op 30 mei 1802.
Haar overlijden werd bij de burgelijke stand in Meeuwen aangegeven door "ja-
cob wilms" (Wuiters) en "Matthias hoeben" (Nieze), naaste buren van de dorper-
molen. Haar echtgenoot, molenaar Petrus Josephus Dreesen, leefde toen n~g.
Op 31 juli 1802 huwde Petrus Josephus Dreesen, molenaar, met Maria Apolonia
Claessens. Het parochieregister van Meeuwen vermeldt dat P.J. Dreesen weduw-
naar (viduus) was.
Uit de huwelijksakte in het register van de burgerlijke stand weten we dat
P.J. Dreesen te Reppel geboren werd op 29 maart 1777. Zijn ouders waren
Herman Dreesen van Reppel en Helena Gielen van Meeuwen.
Maria Apolonia Claessens, dochter van Jan Claessens van Maastricht en Ida
Quatvlieg, werd te Maastricht geboren op 31 december 1770.
M.A. Claessens was ook getuige bij het kerkelijk huwelijk van Josephus Beunis
en Helena Devries, op 5 december 1801.
Uit het huwelijk Dreesen-Claessens werden in Meeuwen nog volgende kinderen
geboren:

ged. 22 mei 1803 (°l thermidor an 11)
Beroep van de vader :
ged. 22 nov. 1804 (°3 frimaire an 13)
Beroep van de vader bierverkoper
ged. 6 juli 1808 (+ 12 januari 1809)
Beroep van de vader : landbouwer
ged. 22 april 1810 (°21 april 1810)
Beroep van de vader : bakker
Opmerking : Burgerlijke Stand vermeldt hier

A.M. Martens als moeder.
Vanaf 1810 zijn we het spoor van P.J. Dreesen kwijtgeraakt.

Joannes Martinus Dreesen

Petrus Jacobus Dreesen

Anna Catharina Dreesen

Maria Catharina Dreesen
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De huidige eigenaar, Martinus Bosmans, heeft vroeger ooit horen vertellen,
dat de eerste molenaar van de Dorpermolen die "Bosmans" heette, als 18-jarige
jonkman op de molen was gekomen. Indien de overlevering juist is, gaat het om
Petrus Jacobus Bosmans (OWijshagen 14 mei 1783 +M. 2 januari 1829), zoon van
Jacobus Mathias Bosmans (OM. 27 april 1758 +Wijshagen.9 mei 1829) en van
Maria Helena Van Dijck (OWijshagen 4 mei 1758 +Wijshagen 11 oktober 1814).
Petrus Jacobus Bosmans moet rond 1801 als molenaarsknecht op de Dorpermolen
zijn komen wonen. Op 10 januari 1818 trouwde in Meeuwen Petrus Jacobus Bos-
mans, molenaar, 34 jaar, met Maria Helena Groenen (OM. 1 februari 1794 +M. 1 me~
1869), dochter van Petrus Groenen, slagmolder op de Berenheidermolen.

Maar laten we nu terugkeren naar de molen zelf.
Gaspard Knaep overleed te Peer op 26 december 1803.
Op 6 februari 1824 verscheen voor notaris Alexandre Wadeleux te Bree : Maria
Catharina Driesen, weduwe van Gaspard Knaep zaliger, vergezeld van haar zeven
meerderjarige kinderen Maria Catharina, Arnoldus, Peter Jan, Maria Elisabeth,
Anna Maria, Anna Christina en Maria Helena (X Martinus Sannen).
Zij verzochten de notaris de Dorpermolen op de Berenheide en het Reymansgoed
in het Dorp openbaar te verkopen: De eigendom van de gemelde goederen behoor-
de voor de ene helft toe aan de moeder en voor de andere helft aan de kinderen.
Op de molen stond nog een last van 51,5 mud koren, verschuldigd aan Lambertus
Hendricus Franciscus Frantzen, Inspecteur van de "Domeine Boschen" woonachtig
te Maastricht. De heer Frantzen had die rente op 29 september 1806 afgekocht
van de heer Defaij, woonachtig te Luik.
Het Reymansgoed was belast ~et een rente van 40,11 Nederlandse gulden, ver-
schuldigd aan Jan Reyners van Meeuwen.
Artikel 2 van de verkoopsvoorwaarden luidde als volgt :
"De goederen hier boven aangewezen zullen verkocht worden in een lot, kun-
nen niet verdeeld worden, aangezien dat dezelve dienen tot bijzondere pand der
l~sten hier boven uitgedrukt".
Doordat niemand voldoende bood om de goederen aan hun waarde te brengen, werden
ze aan niemand toegewezen (14).

Overlijdensakte Jaspar Knaep (B.S. Peer)
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"Publieke verkoop" van de Dorpermolen en het Reijmansgoed op 6 februari 1824
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In 1863, ver~de1ijk.na het overlijden van Maria Catharina Knaep, oudste
der kinderen Knaep, erfden Pieter Jan Knaep en consoorten het ouderlijk patri-
monium waaronder de Dorpermolen van Meeuwen.
Arno1d en Pieter Jan Knaep, respectievelijk tweede en derde telg van het gezin,
bleven ongehuwd. Arno1d overleed in 1880 en Pieter Jan in 1874.
Maria He1ena Knaep (OPeer 25.mei 1794) huwde te Peer op 14 februari 1816 met
Martinus Sannen (OHe1chteren), zoon van Martinus Sannen en Anna Catharina Maes.
Zij overleed te Peer (Overis) op 21 september 1895 : 101 jaar en·4 m. oud.
Catharina E1isabeth Knaep (OPeer 21 juni 1797 +Wijshagen 28 september 1883)
trouwde 1n Peer op 16 juni 1829 met Martinus Truyen (OWijshagen 31 mei 1791
+Wijshagen 25 december 1850) van Wijshagen.

Na het overlijden van Arno1d Knaep in 1880 werden de goederen verdeeld.
De Dorpermolen met aanhorige goederen werd verdeeld tussen
a) Catharina E1isabeth Knaep, weduwe Martinus Truyen;
b) Maria He1ena Knaep, weduwe Martinus Sannen.

Catharina E1isabeth Knaep (a) overleed te Wijshagen in 1883.
In 1884 erfden 'de drie kinderen uit het huwelijk Truyen-Knaep nl. Joannes
Jacobus, Arno1dus en Maria Catharina, hun moeders deel uit het ouderlijk pa-
trimonium (Knaep), waaronder de Dorpermolen in Meeuwen.

De oudste, Joannes Jacobus Truyen, huwde op 23 oktqber 1884 met Anna Maria
Paesen van Meeuwen. Hij overleed te Wijshagen op 20 september 1907. De twee-
de, Arnold Truyen, bleef ongehuwd. Hij overleed op het Truyengoed te Wijsha-
gen op 11 januari 1913.
De jongste, Maria Catharina, huwde op 31 januari 1877 met Henricus Tijskens
van Bree. Dit huwelijk bleef kinderloos.

In 1887 wordt de molen met aanhorigheden verkocht aan
a) Truyen Arnoldus en Jacobus te Wijshagen;
b) Tijskens-Truyen Henricus te Bree

In 1913, na het overlijden van Arno1d Truyen (ongehuwd), werden Hendrik
Tijskens-Truyen en consoorten eigenaars van de Dorpermolen.

In 1915 werd de Dorpermolen met aanhorige goederen ver~ocht aan de familie
Truyen-P~esen. De kinderen verwierven de goederen voor 5/6 in volle eigen-
dom, terwijl Anna Maria Paesen weduwe Truyen 1/6 in vruchtgebruik behield.

De oudste dochter van Jacobus Truyen-Paesen, nl. Maria Elisabeth, verkreeg
de molen met aanhorige goederen te Meeuwen bij akte van deling verleden
voor notaris Vanschoenbeek te Bree op 24 maart 1927.
Zo werd de molen eigendom van Nicolaes Maye1le van Mi11en, schoolmeester te
Zichen-Zussen-Bolder, dan onderwijzer te Wijshagen.

Hij was op 13 september 1918 te Wijshagen in het huwelijk getreden
met Maria E1isabeth Truyen.



TRUYEN Joannes X CORNELISSEN Anna Maria
t

TRUYEN Jac.Lambertus X I JONCKERS Maria Catharina
t

TRUYEN Martinus X KNAEP Catharina Elisabeth
oW. 31 mei 1791 Peer °Peer 21 juni 1797
+W. 25 dec. 1850 16 juni 1829 +w. 28 sept. 1883

Kinderen
OW. 14 okt. 1829
oW. 10 nov. 1834
oW. 24 mei 1840

1. Joannes Jacohus
2. Ar no Ld
3. Mar~a Catharina

+w. 20 sept. 1907
+w. lIj an • 19 13
+Bree 20 juni 1926

,
X

Wijsh.
22 okt. 1884

PAESEN Anna Maria
oM. 25 maart 1863
+W\"10 maart 1934

TRUYEN Joannes Jacobus
Ow. 14 okt. 1829
+W. 20 sept. 1907

Kinderen

1. Maria Elisabeth oW. 4 jan. 1886 + w. 4 nov. 1950
X Wijsh. 13 sept. 1918

met MAYELLE Nicolaas van Millen

2. Maria Catharina oW. 3 april 1888 +M. 9 nov. 1919
X Wijsh. 22 mei 1912

met VLIEGEN Martinus van Meeuwen

3. M. Barbara Dymphna oW. 5 okt. 1890 +14 Jan. 1967
X Wijsh. 30 aug. 1920

met PAREDIS Maximiliaan van Meeuwen

4. M. Joannes Martinus oW. 25 jan. 1892 + w. 25 jan. 1892

5. M. P. J. Martinus oW. 24 jan. 1894 + w. 31 okt. 1964
X Gruitrode 29 mei 1923

met PAREDIS Christina van Gruitrode

6. Math. Joseph Eduardus oW. 20 maart 1902 +w. 21 feb. 1975
X Grote Brogel 22 sept. 1936

met WEYERS Gertrudis van Grote Brogel

60.
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Na zijn huwelijk met Maria Helena Groenen ging Petrus Jacobus Bosmans op de
Berenheide wonen. Bij zijn overlijden in 1829 was zijn oudste zoon Petrus
J~cobus bijna 7 jaar. Jacobus junior was dus te jong voor het molenaarsvak,
zodat er een andere molenaar moest komen.

Wie die nieuwe molenaar werd, weten we nog niet. Misschien was het wel Carolus
Bogaerts, wiens dochter Francisca Boogaerts (OOostham) op 2 mei 1831 te Meeuwen
overleed. In de overlijdensakte vinden we dat haar vader, Carolus Boogaerts
(33 j.) "molenaar" was.

Vanaf 1842 zijn de opeenvolgende molenaars ons met zekerheid bekend.

Dat waren :

BAETEN, Jan
°Zutendaal 15 september 1806
X Anna Maria Geurden (oGenk 26 februari 1810)
Vorige verblijfplaats :
Datum van inschrijving
Datum van vertrek

16 maart 1842
16 maart 1854 naar Munsterbilzen

BOSMANS, Petrus Jacobus
°Meeuwen 16 februari 1822 +~eeuwen 27 september 1878
X op 13 april 1855

Anna Maria Neyens (OMeeuwen 6 februari 1831 +Meeuwen juli 1864
Van? tot 1 april 18.50dienstknecht voor de molen bij Maria Helena Réyskens
(OBeek 15 augustus +Ellikom 28 september 1849), weduwe van Servatius Luyckx
(ex Solleren). Servatius Luyckx en Maria Helena Reyskens huwden te Ce'rdi.ngen
op 21 mei 1804.
Vorige verblijfplaats : Ellikom
Datum van inschrijving : 1 april 1850.

BOSMANS, Petrus Jacobus :
°Meeuwen 8 februari 1858 +Meeuwen 7 september 1928
X Maria Hubertina Van Es (OMeeuwen 3 april 1877)

(+Meeuwen 1 mei 1954)

Oudste zoon van Peter Jacobus Bosmans en Anna Maria Neyens.

BOSMANS, Martinus :
°Meeuwen 8 juli 1911
X op 25 september 1943

Anna Maria Roex (OOpoeteren 19 juni 1910).

Enige zoon van Petrus Jacobus Bosmans en Maria Hubertina Van Es.
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HUURCONTRACT

Tusschen de ondergeteekenden Anna-Maria Paesen, weduwe Truyen, wonende te
Soetebeek (Wijshagen) en Bosmans Jaak, mol der, wonende te Meeuwen is over-
eengekomen als volgt :

Art. 1) Eerstgenoemde verhuurt mits deze aan tweede eene watermolen
gelegen te Meeuwen gekend onder Dorpermolen; onder de
volgende voorwaarden :

Art. 2) De verhuring is gedaan vo~r drie jaar : te beginne met vijf-
tiende maart 1926 (negentien honderd zes en twintig) en kan
alle drie jaar voortgezet worden aan den jaarlijkschen huurprijs
van veertien honderd franken (1400 franken) te betalen ieder
jaar op vijftiende maart in handen van eigenaarster of hare
gevolmachtigde.

,
Art. 3) De molen en aanhoorigh~den en landerijen is ter groote van

drie hectaren. Het hout kappen op zesjarigen ouderdom.

Art. 4) De huurder moet de kleine reparatiën doen : schoffels van 't rad,
kammen en staven in 't raderwerk, varkenstrogen moet huurder
op zijne kosten onderhouden. Daarenboven zal hij de brandassuran-
tie en grondbelasting betalen.

Art. 5) De twee steenen welke op de molen z~Jn, horen toe aan huurder en ver-
huurster ieder voor de helft. De mol der moet vrij malen voor de
eigenaarster.
Het op en af doen der steenen is voor den molder, hij moet ook
de koord leveren en de verhuurster blijft niet borg voor de onge-
vallen welke met dit werk zouden kunnen gebeuren, noch
voor andere ongevallen welke er zouden kunnen gebeuren, voorzien
of onvoorzien van welken aard deze ook zijn mogen.

Art. 6) Huurder en verhuurster hebben het recht van deze verhuring af
te zien voor het einriigen van drie jaar mits wettelijke opzeg-
ging te doen van een jaar voor den vervaldag.

Art. 7) In geval van vertrek zal huurder een derde van den grond laten
liggen als zomer land.

Art. 8) De asschen en het mest moeten op de boerderij blijven.
De verhuurster blijft niet borg voor de schade welke er zoude
kunnen gebeuren door hagel of miswas.

Art. 9) De huurders verplichten zich 5 (vijf) hoornbeesten te houden
tot op de dag van vertrek : alsook de waterloopen in beemden
en weiden te reinigen. In geval van vertrek kunnen de weiden
met St.-Andries door eigenaarster overgenomen worden.

Art. 10) Indien de molder nieuwe steenen koopt, moet in geval van vertrek
de steenen gemeten worden, den afslijt is voor den molenaar,
en bijgevolg moet de eigenaar het overige van den steen naar de
waarde wat hij gekost heeft betalen.

Aldus opgemaakt in driedubbel te Wijshagen (Soetebeek) den
vijftiende maart 1925.
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Martinus Bosmans en zijn echtgenote Anna Maria Roex kochten op 9 januari
1952 de molen en de aanhorige landerijen (2 ha 38 a 65 ca) van de heer
Nicolaes Mayelle en de vier kinderen uit zijn huwelijk met Maria Elisabeth
Truyen, die in Wijshagen op 4 november 1950 overleden was. ,
Gedurende meer dan een halve eeuw was "Teng" molenaar op de Dorpermolen.
In 1976 is hij met de uitbating gestopt. Hij was toen 65.
Over "De familie Bosmans op de Dorpermolen" verscheen dit jaar een biogra-
fisch artikel in LEVENDE MOLENS jg. 7 nr. 4 blz. 25-26.

De molenaarswoning en de molen bevinden zich in hetzelfde gebouw. Dat de
woning, bestaande uit 1 kleine woonkamer met open haard en 2 kleine slaap-
kamers, voor een gezin met 8 opgroeiende kinderen op den duur te klein werd,
is begrijpelijk. Toch werden bij de noodzakelijke verbouwing geen al te
drastische veranderingen doorgevoerd.
De molen zelf, volledig afgescheiden Van de woning, werd omzeggens onaange-
roerd gelaten. Door het stopzetten van het bedrijf is het oude, houten
scheprad volledig vervallen. Of het nog ooit zal draaien is op dit ogen-
blik nog onzeker. Een ding is zeker: aan water is er geen gebrek.

Jean BOSMANS Godelieve Geerkens
Thomas JAENEN

BRONNEN

Parochieregisters Meeuwen en Wijshagen

Burgerlijke Stand Meeuwen, Wijshagen, Peer

Bevolkingsregisters Meeuwen, Wijshagen, Ellikom, Peer

Gichtregisters van de Schepenbank van Meeuwen

(1) Dr. J. Grauls : Kroniek van Jan Reyners uit Meeuwen (1789-1802) p. 109-110.

(2)(3)(4)(5) H. Peeters : Het kanton Bree tijdens de Franse Revolutie. -
vzw Geschied- en Heemkundige Kring Bree, 1985.

(6) Gichtregisters Meeuwen

(7)(8) Dr. J. Grauls : Kroniek van Jan Reyners uit Meeuwen (1789-1802)
blz. 128.

(9)(10)(11) Dr. J. Grauls : Kroniek van Jan Reyners uit Meeuwen (1789-1802)
H. Peeters : Het kanton Bree tijdens de Franse Revolutie.

(12) Not. A. Wadeleux, min. 303.

(13) ibid.

(14) Not. A. wadeleux, min. 3675.
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- al degenen die tot het welslagen van de Limburgse Zouavendag te Meeuwen
hebben bijgedragen;

- de heer Albert Hoogmartens voor fo~copieën van 18de eeuwse burgemeesters-
rekeningen;

- mevrouw Luyten-Bomans voor een oud schrift met liedjes;
mevrouw Ketsman-Huysmans (Maaseik)voor een liedje van Jan
lijk Zouaaf) en foto van beeldje van Pius IX;

- de heer Jan

Max (Pause-

Brebels voor de mooie foto die in dit nummpr werd opgenomen;
- de heer L. Van Impe van de Nationale Opgravingsdienst en archeologe Krista

Maes voor een verslag van de opgraving te Wijshagen;
- het administratief personeel van de gemeente voor de talloze keren dat zij

ons weer vriendelijk van dienst waren;
- de heer Theo Dreesen (Opoeteren) voor een fotocopie uit "De Nieuwe

Boerenkeuken";
- mejuffrouw Els Tuerlinckx voor een exemplaar van haar scriptie "Bijdrage

tot de industriële archeologie van Wijshagen";
- Liset Sleurs voor een exemplaar van haar scriptie "Dorpsmonografie

Ellikom" ;
- E.H. Vandervelden voor allerhande bidprentjes (K.A.J., K.W.B.);
- de heer Leon Heynickx voor de volledige tekst van het gedicht

"De hèikiés van Meeuwen";
- de heer Henri Schrijvers voor recept van hoofdkas;
- wij hadden ook nog gesprekken met Hubert Housen, Jacobus Brebels, Theodoor
Vanhoof, Catharina Colaers, mevrouw Kerfs-Bosmans, mevrouw Kerkhofs-
Paesen, Victor Paesen, familie Nouwen-Nouwen, mevrouw Janssen-Cuppens.

ERRATA

Jaargang IV nr. 2
Blz. 33 regel 34
Blz. 42 nr. 4

Blz. 45 nr. 7
Blz. 46 nr. 2

Blz. 48 nr.

Jaargang V nr. I

Blz. 44 regel 11
Blz. 51 regel 42

22 oktober 1880 moet zijn 22 oktober 1850
Antonetta Elisabeth Mechtildis °Opoeteren 26 juli 1917
moet zijn,OOpóètèrèn26átigtisttis 1917
Catho Creemers werd in 1946 geboren i.p.v. 1948
huwelijksdatum Berger-Verheyen 29 september 1946 moet zijn
23 mei 1945.
Josephina Maria,Zwakhoven huwde te Genk in 1967 i.p.v. 1957

Peter Van Eyckvel~ moet zijn Petrus Van Eytvelt
Jan Bosmans moet zij n Jan 'Bómans
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REPERTORIUM

I. TIJDSCHRI FT "DE REENGENOTEN 11 jg. I tjm V

De kerk in het midden (Kerkvisitatie 1726) - Jg. I nr. 1 en nr. 2
(Orde der Antonianen) - Jg. V, nr. 2.

Volkstelling te Meeuwen anno 1762 - Jg. I, nr. 2
- Jg. 11, nr. 1 en 2
- Jg. IlI, nr. 1

Miéver Kal (uitdrukkingen in Meeuwer dialect) - Jg. I, nr. 1 en nr. 2
Jg. 11, nr. 1 en nr. 2
Jg. 111, nr. 1 en nr. 2
Jg. IV, nr. 1 en nr. 2
Jg. V, nr. 1
Jg. V, nr. 2

St.-Antoniusverering te Meeuwen - Jg. I, nr. 1

Sint-Tiénis Jg. V, nr. 2
H.-Brigidaviering te Meeuwen - Jg. I, nr. 2
St.-Martinusverering te Meeuwen - Jg. 11, nr.
Oude boerderij namen van Hensem en Broekkant - Jg. I, nr.
Oude boerderij namen van Luythegge en Luttelmeeuwen - Jg. 11, nr. 1

Van horen zeggen ••• (humoristische anecdoten in ~1eeuwer dialect)
Jg. I, nr. 1 en nr. 2
Jg. 11, nr. 1 en nr. 2
Jg. 111, nr. 1 en nr. 2
Jg. IV, nr. 1 en nr. 1
Jg. V, nr. 1 en nr. 2

Laathof van Hensem - Jg. 11, nr. 1

De Pauselijke Zoeaven (Familie Van Es) - Jg. 11, nr.
De Pauselijke Zoeaven (Familie Max) - Jg. 11, nr. 1

Oudstrijders 1914-1918 - Jg. 11, nr. 1
Jg. Il, nr. 2
Jg. V, nr. 1

Weggevoerden 29 november 1916 - Jg. lIl, nr. 1
Jg. r rr , nr. 2

Krijgsgevangenen en politieke gevangenen 1914-1918 - Jg. 111, nr. 2
Brancardiers 1914-1918 - Jg. IV, nr.
De verdwenen windmolen van Meeuwen - Jg. 111, nr.
De verdwenen windmolen van Meeuwen (supplement) - Jg. V, nr. 2
De hónsklip (korte historiek van hondenclub) - Jg. 111, nr. 2
De familie Bosmans (genalogie) - Jg. 111, nr. 2

Jg. IV, nr. 1 en nr. 2
Het Nijsengoed - Jg. rr r , nr. 2

Het Panisgoed - Jg. lIl, nr. 2

Het Kennisgoed - Jg. 111, nr. 2

Het Ielersgoed - (Luttelmeeuwen) - Jg. IV, nr. 1

Het Bossemisgoed - Jg. IV, nr. 1
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Uit het leven van Hem vanne Sjriejer - Jg. 111, nr. 2
Jg. IV, nr. 1 en nr. 2

Post-middeleeuwse vindplaats te Meeuwen (archeologie) - Jg. IV, nr.
en nr. 2

De naam Meeuwen - Jg. IV, nr. 1

Zo d'ouden zongen (oude liedjes) - Jg. IV, nr. 2
Jg. V, nr. J
Jg. V, nr. 2 ..

E.H. Phil Bosmans - Jg. IV, nr. 2
Ontknoping van kerkdiefstal te Meeuwen (1856) - Jg. IV, nr. 2
De pastoors van Meeuwen - Jg. V,.nr. 1

12 Boerderijnamen van Luttelmeeuwen - Jg. V, nr. 1

Oude remedies - Jg. V, nr. 1

De Berenheidermolen - Jg. V, nr.
De Berenheidermolen (Supplement) Jg. V, nr. 2
De Dorpermolen - Jg. V, nr. 2
Meeuwen rond 1900 - Jg. V nr. 2
Oudheidkundige Opzoekingen te Wijshagen, Jg. V, nr. 2

11. MEEUWEN, 6 DECEMBER 1648 ST.-NICLAESDAG (G. JUVENS-GEERKENS)
Studie van de gebeurtenissen in de heide bij Meeuwen op 6 december 1648
waarbij 400 huis lieden gedood en evenveel zwaar gewond werden.

111. MEEUWEN 100 JAAR VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS (VERSCHENEN IN 1979)
Geschiedenis van het Vrij Katholiek Onderwijs in Meeuwen, uitgegeven
ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Kind.
Deze brochure is nog te verkrijgen bij de Geschied- en Heemkundige
Kring van Meeuwen.

J. THAENS
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: J. BOSMANS, Beemdstraat 77 3578 MEEUWEN-GRUITRODE

I N HOU D

1. Woord vooraf
2. Van horen zeggen (Jozef Kerfs) 2
3. De kerk in het midden (Orde der 5

Antonianen) (J. Bosmans)
4. Zo d'ouden zongen (J. Bosmans) 9
5. Meeuwen rond 1900 (Mart1n Vliegen) 12
6. Miéver kal (J. Bosmans) 35
7. Sint-Tiénis (Quiri Schrooten) 41
8. Limburgse Zouavendag te Meeuwen 43

(J. Kerfs)
9. Oudheidkundige opzoekingen te

Wijshagen (L. Van Impe, Kr. MAES)
10. Korte berichten (Eeuwelinge te

Wijshagen; monumenten; gemeente-
wapen (J. Bosmans)

11. Verdwenen windmolen van Meeuwen
(G. Geerkens)

12. De Berenheidermolen (J. Bosmans)
13. De Dorpermolen (J. Sosmans,

Th. Jaenen; G. Geerkens)
14. Wij danken
15. Repertorium (Jaak Thaens)
Foto ~J. Leyssen)
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NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDENAFGEDRUK!f OF OVERGENOMENZONDER VOORAF-
GAANDE TOESTEMMING VAN DE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER(S).
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