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Luchtfoto Elen Dorp (8) 

1. Beschermingsbesluit van hoeve “ Het Lemke ” 
  
 

Type Object: monument (1) 

Korte omschrijving: PAND "HET LEMKE"+POORTGEB.+STALLING  

Lange omschrijving: 
pand "het Lemke" met poortgeb. en 19e eeuwse 
stalling  

Dossiernummer:  DL002268  

Objectnummer:  OL002130 

Datum besluit:  2004-02-12 

Datum Belgisch 
Staatsblad:  

2004-06-30 

 
 
 
 

 
 

Situatieplan gevoegd bij Ministerieel besluit tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten (1) 
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1.1 Beschrijving M&L in het bescherming besluit MB 12.02.2004 
 
 

 

 
 

 

1.2 Gemotiveerd advies M&L in het bescherming besluit 12.02.2004 
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2. Historisch archivalisch bronnenonderzoek. 
 
2.1 Geschiedenis van Eelen. 
 
2.1.1 Algemeen. 
 
Oudste vermelding in 1150. Het grondgebied wordt door de Rijksweg N17 verdeeld in 
enerzijds, ten O., de laag gelegen, vochtige Maasvallei en anderzijds, ten W., de voormalige 
heide, die in het naburige Neeroeteren met een steile helling opklimt naar het Kempisch 
Plateau. Deze heide was oorspronkelijk bosgebied; hier bevond zich het Ledebos of Drie-
Bankenbos, dat zich uitstrekte vanaf de Maas tot de Bosbeek. Het was gemene grond die 
door verschillende gemeenten werd gebruikt. Door overbeweiding met koeien en varkens en 
door onverantwoorde houtkap veranderde het bos geleidelijk aan in een uitgestrekte heide. 
In 1818 worden de woeste gronden van het Drie-Bankenbos verdeeld onder de 
belanghebbende gemeenten: Stokkem, Dilsen, Rotem, Opoeteren, Niel, Lanklaar, Elen en 
Neeroeteren. De Broeken zijn restanten van oude turfputten, door het opkomende 
grondwater onder water gezet. De Maas stroomde oorspronkelijk dichter bij de dorpskern: de 
Laak, waarin nu de Koggebeek stroomt is een verlandde Maasbedding. Reeds vroeg werden 
dijken tegen de Maas aangelegd, zo de Pastoorsdijk in midden XVIII onder impuls van 
pastoor Meulenbergh; hij werd aangepast, verhoogd en verstevigd in 1995, na de zware 
overstromingen van winter 1993-94. De gronden die blootstonden aan de overstromingen 
van de Maas, de uiterwaarden, werden gebruikt als gemeenschappelijke weidegronden, 
bijvoorbeeld aan de Damiaan. 
De bewoning klimt op tot de prehistorie, met vondsten rond het dorpscentrum. De Romeinse 
heirbaan Tongeren-Nijmegen, een aftakking van de heirbaan Boulogne-Bavais-Tongeren-
Keulen loopt door de gemeente. Zij werd waarschijnlijk in 69-70 aangelegd en volgt het tracé 
Heerstraat-Rijksweg-Heirbaan, waarbij zij de loopt van de oude Maasbedding volgt. 
Bewoningssporen uit de Gallo-Romeinse tijd en resten van een Merovingische 
begraafplaats. 
Elen behoorde sinds IX tot het domein van de abdij van Corbie (Picardië, Frankrijk). Zij bezat 
de heerlijke rechten van Elen, die ze in 1559 verkocht aan Godfried van Bocholt, heer van 
Grevenbroek. Deze ruilde ze in 1621 met de prins-bisschop van Luik. 
In 1741 verkocht deze de heerlijkheid aan Thomas Cornelis de la Marck, die reeds het 
Elense leengoud Sipernau bezat. In 1789 werd de familie de Lilien heer van Elen. 
Het belangrijke goed Sipernau met kasteel en laathof, was een Loons leen, 
achtereenvolgens in handen van de abdij van Heilissem (XII), de families Del Wege (XIII), 
van Mopertingen alias van Syppernauw (XIV), van Rhoe (1510), van der Heyden (1710), de 
la Marck de Leur (1729) en de Lilien (1789). Het "laathof van de kapel", ook "Kapelhof" was 
eigendom van de kruisheren van Maaseik. Het gehucht Daniëlsweert of Ridderweert, 
oorspronkelijk een eiland in de Maas, en de Damiaan behoorden toe aan de Duitse Orde in 
Alden Biesen; de Damiaan wordt in 1774 verkocht aan de familie Lambrechts. Wanneer in 
XVIII A de Maas haar nieuwe loop aanneemt, komt de Damiaan op de l.oever te liggen. 
De schepenbank van Elen was een Loons hof, dat in beroep ging bij het Oppergerecht van 
Vliermaal. 
Op bestuurlijk gebied was Elen een Loonse gemeente met twee jaarlijks verkozen 
burgemeesters. Tot in XVIII waren de Elenaren buitenpoorters van het naburige Maaseik. 
In 1803-1821 werd het grondgebied van de gemeente uitgebreid met enkele honderden ha. 
van de vroegere gemene heide van Neeroeteren en met de gehuchten Visserweert en 
Daniëlsweert aan de overzijde van de Maas. In 1839 wordt Visserweert aan de Nederlandse 
gemeente Roosteren toegewezen, Daniëlsweert aan Grevenbicht. 
In o.m. 1575 en 1675-79 had Elen veel te lijden van doortrekkende legerbenden. De abdij 
van Corbie stichtte begin IX de St.-Pietersparochie, waartoe ook Tongerlo en de aan de 
overzijde van de Maas gelegen gehuchten Visserweert en Daniëlsweert behoorden. In 1559 
stond de abdij het patronaatsrecht en de tienden af aan de hogervermelde heer van 
Grevenbroek, die ze in 1621 ruilde met de Bisschoppelijke Tafel van Luik. 
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Elen is traditioneel een landbouwersdorp. Er bevond zich een brouwerij, en aan het einde 
van XIX een sigarenfabriek. Sinds midden XX is de gemeente geëvolueerd tot een 
woonforensengemeente Tot XVIII speelde de Maashandel een rol in de locale economie; in 
de schippersherberg "de Kogge" konden vrachten geladen en gelost worden. De 
openstelling van de Zuid-Willemsvaart in 1827 betekende een zware klap voor deze 
Maashandel, die echter nog een tijd bleef doorleven. Er bestond een veerdienst tussen Elen 
en het aan de overzijde van de Maas gelegen gehucht Visserweert. Deze verloor bij de 
opening van de Maasbrug in Maaseik in 1889 geleidelijk aan belang. 
Zoals de meeste Maasgemeenten ontstond Elen tussen de Maas en de Romeinse heirbaan. 
Kerk en centrum liggen op een soort schiereiland dat ca. 3 m boven de alluviale vlakte van 
de Maas uitsteekt. Het dorp nam de vorm aan van een hoopdorp, met het kleine gehucht 
Ophoven ten Z., ontstaan rondom het Kapelhof, en het gehucht Zand, ontstaan rond Loeshof 
of de Hof van Zand, ten N. Wat betreft site en stratenplan is Elen een typisch Maasdorp. De 
dorpsstraat, thans Kerkstraat loopt van N. naar Z., parallel met de Laak, een verlandde 
Maasarm. Dit is de oudste kern van het dorp. In het N. sluit de Langstraat ongeveer haaks 
op de dorpsstraat aan; zij leidt in het O. naar de Maas en naar het veer van Visserweert, en 
in het W. naar de heide; zij was slechts bebouwd tot aan de kruising met de Romeinse 
heirbaan, vandaar de oude benaming het Eind, die in meerdere Maasdorpen voorkomt. 
Onmiddellijk ten W. van de dorpskern werd de Rijksweg N17 aangelegd in 1812-13. Hij 
verving de oude verbinding Maastricht-Maaseik die nog staat aangeduid op de Ferrariskaart 
(1771-77, Grand Chemin de Mastricht à Maseyck) en die gr.m. het tracé van de Romeinse 
heirbaan volgde. De Rijksweg bleef tot midden XIX onbebouwd, en kreeg slechts op het 
einde XIX, maar vooral in de loop van XX een lintbebouwing. 
Vanaf 1822 wordt aan de voet van het Kempisch Plateau de Zuid-Willemsvaart aangelegd, 
en in 1827 geopend. Deze beslaat in Elen een kleine oppervlakte op de W.-grens. Reeds in 
1845 bestond een plan om een gedeelte van de heide bij de Zuid-Willemsvaart bouwrijp te 
laten maken door vloeiweiden. De Elerse gemeenteheide komt in 1849 in handen van een 
consortium, de "Société Liègeoise", die met de wateringen beginnen. De ontgonnen gronden 
worden vooral als hooiland gebruikt. 
Bij de aanleg van de spoorlijn Hasselt-Maaseik in 1870, werd Elen van een station voorzien, 
op de grens met Rotem. De verbindingsweg van het dorp met het station, de huidige 
Stationsstraat, zorgde voor de uitbreiding van het dorp ten W. van de Rijksweg. De 
exploitatie van de lijn werd in 1979 stopgezet, en de sporen en het station verdwenen in 
1988. Zoals de meeste Maaslandse gemeenten kent Elen een grote demografische 
expansie. Dit uit zich door toenemende lintbebouwing aan alle straten, en het ontstaan van 
een aantal nieuwe woonwijken. 

 
Referentie(s) (1) 
Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem. CASTER E. VAN - BEECK R. OP 
DE., De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw), 
Maaslandse Monografieën; 4, Assen, 1981, p. 142. COENEN J., Het kasteel van Sypernau te Elen, (Limburg, 3; 
27, 1921-22; 1946-47, p. 62-67; 81-99). ID., Het kasteel Sipernau te Eelen, (Limburg, 27, 1947-49, p. 81-99). ID., 
Nog over Ommerstein, Sipernau en Kessenich, (Limburg, 28, 1948-49, p. 200-202). DRIESSEN R., Vant school 
halden. Geschiedenis van het onderwijs in Elen, Genk, 1986. ID., En gaat van langsom beter. Elen, een 
maasdorp midden vorige eeuw, Genk, 1987. ID, Daar de Maas door deze gemeente stroomt, Genk, 1988. 
DROST S., Lijst der pastoors van de parochiale kerk van den H. Petrus te Eelen nabij Maeseyck, (De Maasgouw, 
29, 1907, p. 62-63). INDEKEU J., e. a., Jozef Indekeu. De brouwer van de Cristal, p. 19-20. REMANS A., Een 
grondpermutatie te Elen in 1698, (Limburg, 36, 1957, p. 46-48). ID., Rond een gewapend conflict over Sipernau 
(Elen) in de XVIde en XVIIde eeuw, (Het Oude Land van Loon, 20, 1965, p. 33-80). VANDEWEERD H., 
Geschiedenis van Eelen, 1909. ID., De Norbertijnen op Sipernau (Elen), (Limburg, 11, 1929-30, p. 136-139). ID., 
Het Karolingisch domein Susteren-Elen, (Limburg, 16, 1934-35, p. 213-218). 
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2.1.2 Het dorp. 
 
De eerste bewoners van een streek vestigden zich bij voorkeur aan de rand van grote 
rivieren. Geen wonder dat het Maasland en Elen in het bijzonder in de vroegste tijden al 
bewoond werd.  
Het bewijs hiervan wordt geleverd door opgravingen van 1884. Achter het huis Driesen”  
werd een geslepen silexsteen uit het stenen tijdperk gevonden. (2) 
In het Zengerveld en de Dorpskamp werden Romeinse graven bloot gelegd. (3) 

De kerk en het centrum van Elen liggen op een “”schiereilend” dat ongeveer 3 meter boven 
de alluviale vlakte van de Maas uitsteekt. Op die manier konden de bewoners dichtbij 
vruchtbare landbouw- en weidegronden zonder al te zeer gehinderd te worden door de 
overstromingen van een wispelturige Maas.  
Rond de Dorpstraat en de kerk  (Bergerkampstraat – Kerkstraat) moeten we dan ook het 
oudste centrum van bewoning zoeken. (4)  

 
 

 

 
    

Fouilles D’ ANTIQUITES BELGO-ROMAINES à Eelen prés de Maeseyck, 1884, Joseph Gielen (3) 
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3. Oude kaarten. 
 

3.1 Kaart De Ferraris (1771 tot 1778) 
 

Jozef Jean François Graaf de Ferraris, Generaal bij de Oostenrijkse artillerie. (Lunéville 20 
april 1726 - Wenen 1 april 1814) Tussen 1771 en 1778 leidde hij op last van keizerin Maria 
Theresia en keizer Jozef II het opstellen van de zogeheten Kabinetskaart (Carte-de-Cabinet) 
van de Oostenrijkse Nederlanden, aan de hand van opmetingen en waarnemingen ter 
plaatse ter beschikking gesteld in 1859. 

Naast de grote historische waarde als eerste topografische kaart van België, is de de 
Ferraris-kaart  zeer populair bij natuurbewegingen wanneer ze willen refereren aan de 
oorspronkelijke toestand van een gebied. 

Reeds in 1777-1778 gaf de Ferraris nog een reductie van zijn kabinetskaart tot schaal 
1:86.400 uit in 25 kaartbladen, bestemd voor de verkoop. Deze uitgave staat dan ook 
bekend als de carte marchande. De carte marchande werd gegraveerd te Mechelen, onder 
leiding van de gebroeders Tardieu en later van L.A. Dupuis (5) 

 

 

 
 

De dorpskern van Elen – Kopie Kaart De Ferraris (11) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Generaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Artillerie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lun%C3%A9ville&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/20_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/20_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1726
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1814
http://nl.wikipedia.org/wiki/1771
http://nl.wikipedia.org/wiki/1778
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_van_Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia_van_Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_II
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabinetskaart&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/1859
http://nl.wikipedia.org/wiki/1777
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Carte_marchande&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mechelen_%28Belgi%C3%AB%29
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3.2 Tranchotkaart (1801 tot 1814) 

Jean Joseph Tranchot (1752-1815), Franse veldtopograaf, kolonel bij het "Dépot-Général de 
la Guerre" en chef van het "Bureau topographique de la carte des quatre Départements 
Réunie de la rive gauche du Rhin". Hij had van 1801 tot 1814 de leiding over de kartering 
van het door Frankrijk geannexeerde gebied tussen Maas en Rijn. Het resultaat was de 
Tranchotkaart waarvan het Limburgse deel tussen 1802 en 1807 werd opgenomen. De 
schaal van de manuscriptkaart bedroeg 1:20.000 (5) 

 
 

 

Tranchotkaart 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tranchotkaart


Het Lemke  10 
 

 

 

3.3. Topografische kaart van België - Philippe Vandermaelen.  

        (1846 – 1854 )  

Philippe VANDERMALEN (1795-1869) publiceerde de eerste uitgave van een topografische 

kaart van België op metrische schaal. Voordien waren schalen grafisch, ofwel werden ze 

uitgedrukt in verhouding tot plaatselijke maten (el, vadem, mijl, …). 

 

Hij werkte samen met Paul GÉRARD die na het vertrek van de Hollanders in 1830 in het 

bezit gebleven was van de punten van tweede en derde orde van de triangulatie van ERZEY.  

Hij maakte verschillende kaarten van België op basis van dit geodetisch net en volgens de 

gewijzigde projectie van FLAMSTEED. (6) 

 

 

 

 
 

Topografische kaart Vandermaelen 
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3.4. Topografische kaarten van België.  

Topografische kaart van België (1877-1878) 

Stockheim ( feuille xxxvi, plancettes N° 3 + 4) opgesteld door het krijgsdepot ( 1877-1878) 
Ten tijde van het "Dépôt de la Guerre", werd het vele voorbereidende werk gedaan dat nodig 
was voor de opmaak van de eerste Kaart van België. De opmetingen en terreinopnames 
voor de eerste basiskaart gingen van start rond 1859 en waren ten einde in 1873 (6) 

 

Topografische kaart van België ( 1897-1911) 
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3.5 Topografische kaart van Nederland – planblad Sittard (1910) 

 

 

 

3.6 Kaart Elen (1908) (2) 
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3.6. Atlas van de Buurtwegen – 1841 
 
 
Algemeen overzicht (7) 
 
 

 
 

 
Door de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werden de toenmalige gemeenten verplicht 
om een atlas van de buurtwegen op te stellen. De atlassen bestaan hoofdzakelijk uit twee 
luiken, namelijk enerzijds de kaarten van de buurtwegen en anderzijds tabellen met de 
beschrijving van de wegen en de aangrenzende eigenaars.  

Alle buurtwegen zijn genummerd en vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen als onderdeel 
van de op 10 april 1841 bekrachtigde wet op de buurtwegen (8)  

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Atlas_der_Buurtwegen&action=edit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wet_op_de_buurtwegen&action=edit
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Voor de gemeente Eelen werd de atlas ondertekend door de secretaris B. Joosten en de 

Burgmeesters, Klingelhoets, J. Driessen, en M. Lenders op 5 september 1946. 
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Ligging hoeve  “ Het Lemke” 
 
 

 
 

Atlas van de buurtwegen 

 
De hoeve is aan de zijde van de kerk, de noordkant, gelegen langs buurtweg nr 5, Chemin 
du Presbytere au lieu dit Eertweg (Kerkstraet - Tiensstraetje) 
Langs de westzijde grenst de hoeve aan buurtweg nr 17, Chemin au lieu dit Gaeiboomtje a 
celui dit De Laak ( Jujestraat ) 
Aan de oostzijde grenst de eigendom aan voetpad nr 49, sentier de l’ eglise d’ Eelen au lieu 
dit de Laak. (Kerkweg) 
 
De buurtweg nr 17 en het voetpad nr 49 zijn waterstegen naar de Laak  
Ze werden gebruikt door de bewoners om water te halen voor huishoudelijk gebruik, voor het 
vee en zelfs voor het blussen van branden (4) 
 
Aan het gebouw werd de aard  “ maison et place “ toegekend.  
Kadastraal gekend onder Dorp kadastrale perceelnummer sectie B 1150. 
Eigenaar: Driessen Marie, cultivateur à Eelen (7)  
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4. Erfgoedplannen. 
 
4.1 Onroerend erfgoed, beschermd erfgoed (1) 

 
 

 
 
 

4.2 Onroerend erfgoed, Landschapsatlas (1) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Het Lemke  17 
 

 
 
 

5. Bouwkundige evolutie van de hoeve “Het Lemke” 
 
Het bouwkundig onderzoek is gesteund op informatie opgezocht in oude juridische en administratieve 
documenten van de administratie van het Kadaster, Registratie en Hypotheken, het Rijksarchief,  
de Gemeente Dilsen-Stokkem, de Kerkregisters van Elen, de heemkundige kring van Elen en eigen 
archief van oude akten en geschriften. Het archivalisch onderzoek werd gecombineerd met een 
bouwkundig onderzoek van de plaatselijke toestand, informatie verkregen door overlevering en 
bevraging.  
 

 
 

    
 

    Jaarsteen in voorgevel woonhuis   Jaarsteen in zijgevel stalling 

 
De prachtige jaarsteen boven de voordeur van “het Lemke” geeft als bouwjaar 1718 aan  
en de bouwheer kennen we uit oude documenten ( RAH, Verheffingen van de leenzaal  
van Curingen, 1551)  
 
 
We lezen er dat: 
  
“Coen Coenen op grond, cijnsplichtig aan laathof van Olmont onder Rotem een nog 
ouder “  huys theenemael vervallen van den gronde (heeft) opgebouwt en in steen 
gestelt” 
 
“ Deesen Coen Coenen heeft metter daet een soo schoon huys op die  plaatse 
getimmert als er een in den dorpe van Eelen gelegen is” (9) 

 
 
Op basis van dit juridische document blijkt dat in het jaar 1712 op deze plaats een huis en 
hof aanwezig was (10) 
 
Anno 1712 den 25 ste april heeft Willem Nelissen desene pand voor desen geweest zijnde 
huis en hoff, van den Heer appelant ( Verschuyl), naar coin = positie des ceurs, gereleveert 
op den hoofde van Petronella Daemen 
. 
Anno 1714 den 15 ste januari heeft Willem Nelissen desen pandt voor de laatbank Olmondt 
overgedragen aan Coen Coenen, vader der opponent, bij erfkoop. 
 
Coen Coenen willende wederom een huys op die selve plaatse timmeren, heeft een accoordt 
aangegaen met den heer de Verschuyl dat geattendeert de verbeteringe als hij wilde doen 
de eerst openvallende ceur = compositie sauw kunnen doen mits een somme van 25 gulden. 
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Verheffingen leenzaal Curingen 1551 (10) 

 

 
 

Dagvaarding uit 1773 maakt melding van het Wit Lemken (11) 
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De familie Deckers en het Lemke (9) 

 
De familie Deckers heeft sedert vele jaren een speciale band met het Lemke. Eén van de 
hoogdagen was het familiefeest in 1968 ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van deze 
markante Elerse woning. 
 
Wat weinigen weten is dat Louis Deckers – Brabants zowel van vaderszijde als van 
moederszijde afstamde van de bouwer van het Lemke. 
 
 
Het volgende overzicht geeft U een inzicht in de opeenvolgende generaties. 
 
 
A. Evolutie langs vaderszijde. 
 
 
I. Coenen Coen x Lucas Maria. 
 
Geboorteplaats en -datum van Coen zijn onbekend.  Hij is overleden te Elen op 16-3-1736. 
Uit zijn eerste huwelijk met Maria Lucas (° Aldeneik,  12 nov.  1673,  + Elen rond 1705) 
kennen we o.a. als zoon Joannes Coenen.  Wie meer wil weten over de illustere voorouders 
van Maria Lucas leze "Kan. dr. Jozef Coenen, een groot Elenaar" blz. 30-31. 
 
 
II. Coenen Joannes x Snijders Anna. 
 
Coenen Joannes, geb. Elen 18-4-1698, schepen, eigenaar van het Lemke na deling met 
broer Leonard en ook van de brouwerij, pachter van de belasting op het bier, voorzitter van 
de schutterij, trouwt een eerste maal met Anna Snijders (geb. Heel 9-10-1685, overl. Elen 8-
3-1748), een dochter van Geurt Snijders die van de Kruisheren Kapellerhof pacht. 
Joannes sterft te Elen op 11-1-1772.  Een van de kinderen van dit echtpaar is hun dochter 
Helena. (III) 
 
 
III.  Lucas Theodoor (Dirk) x Coenen Helena. 
 
Helena die van haar vader het Lemke en de brouwerij erft,  treedt in het huwelijk met Dirk 
Lucas, een zoon van koster en schepen Jan Lucas uit het Heukske.  Dirk Lucas (° Elen 27-9-
1720, + Elen 11-12-1802) is eveneens koster en schepen van Elen.  Hij herbouwt de 
brouwerij en het woonhuis (Kan. Coenen, een groot Elenaar, blz.  58-61), waarvan ook de 
daar nog aanwezige jaarsteen getuigt.   Dirk en Helena (° Elen, 2-3-1724, + Elen 13-12-
1796) hebben o.a. een dochter Ida. (IV) 
 
 
IV. Deckers Nicolaas x Lucas Ida. 
 
Deze Ida(° Elen, 8-10-1767, + Elen 17 juni 1850) krijgt als man Nicolaas Deckers  
(° Heppeneert,  6 okt. 1765, + Elen 9 april 1843). 
Met hem doet de stam Deckers zijn intrede in  Elen.    
Het Lemke gaat bij de erfenisdeling tenslotte naar de dochter van een zoon van Dirk Lucas, 
en brouwerij en woonhuis komen dan in handen van de familie Deckers, zoals trouwens nog 
tot op de dag van heden. 
 
Nicolaas is behalve brouwer en landbouwer, in de Franse tijd raadslid en adjoint en in de 
Hollandse tijd gemeenteraadslid  (1815-1830). Een zoon is Jan Mathijs. (V) 
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V. Deckers Jan Mathijs x Driessen Joanna Gertrudis. 
 
Jan Mathijs Deckers (° Elen 19 april 1801, + Elen 1 juni 1888) trouwt met Joanna Gertrudis 
Driessen  (° Elen,  15 mei  1808, + Elen 19  januari 1897),  een dochter van Andries 
Driessen en 
Hendrina Steyvers,  pachters van Kloosterhof (huidige hoeve Truyen) in het Zand. 
Jan Mathijs is brouwer en landbouwer zoals zijn vader en gedurende vele jaren lid van het 
"Armbestuur".   Zijn zoon Andreas volgt onder VI. 
 
 
VI. Deckers Andreas x Lenders Margaretha Anna Maria. 
 
Deckers Andreas (° Elen, 22 dec. 1845, + Elen 30 dec. 1904), treedt in het huwelijk met 
Lenders Margaretha Anna Maria (° Elen 3 juni 1851, + Elen 14 november 1911)  een dochter 
van Leonard Lenders en Gelissen Margaretha van Kapellerhof, waar ook het jonge paar zich 
als landbouwers vestigt.  De schutterij bewaart nog steeds een koningsplaat met als opschrift 
"Ter gelegenheid van de drie honderste verjaring van de oude schutterij van St. Pieter 
opgeluisterd door groote  feesten is koning geworden André Deckers-Lenders Eelen 8 
september 1894".   Zoon Joannes Adamus volgt onder VII. 
 
 
VII.  Deckers Joannes Adamus x Coenen Maria Hubertina. 
 
Deckers Joannes Adamus  (° Elen 22 dec. 1880, + Elen 18 jan. 1959) koopt na zijn huwelijk 
met Coenen Maria Hubertina  (° Elen  9  juli 1882, + Hasselt 16 febr. 1949) het Lemke aan 
op 5 januari 1918. 
Van zijn vele openbare functies onthouden we: gemeenteraadslid,  provincieraadslid,  lid  en 
voorzitter van de kerkfabriek.   
Louis Deckers is de jongste zoon van het echtpaar Deckers-Coenen. 
 
 
 
 
B. Evolutie langs moederszijde. 
 
I. Coenen Coen x Lucas maria 
 
en hun zoon Joannes Coenen (II) 
 
II. Coenen Joannes x Jacobs Elisabeth. 
 
Na de dood van zijn eerste echtgenote Anna Snijders, hertrouwt schepen en brouwer 
Joannes Coenen met Elisabeth Jacobs,  afkomstig uit Dilsen, maar er niet geboren, dochter 
van Jan Jacobs en Anna Demandt.  Ze overlijdt in Elen op 11 april 1766.   Hun zoon Jacobus 
volgt onder III. 
 
 
III. Coenen Jacobus x Severijns Anna Margaretha. 
 
Jacobus  Coenen  (° Elen  16-3-1764,  + Elen  15-4-1828) treedt in het huwelijk met Anna 
Margaretha Severijns  (° Rotem 13-7-1766, + Elen 25-4-1846) een dochter van Mathias 
Severijns, molenaar op de Rotemse windmolen en van Maria Aerts.  Deze Anna Margaretha 
was op dat ogenblik de weduwe van Michael Joosten en baatte de afspanning "Het Rood 
Hert" uit aan het Eind in Elen. Via een dochter uit haar eerste huwelijk is ze ook een 
voormoeder van kan. Coenen.  Meer over haar vindt U blz. 22-33 in "Kan. dr. Jozef Coenen, 
een groot Elenaar". Jacob Coenen is van 1823-1828 gemeenteraadslid en vele  jaren  
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"zetter"  van de belastingen (Daar de Maas ..., blz. 174 en blz. 176).  Op 15 okt. 1827 koopt 
hij voor 320 gulden "het Heukske", waar nu nog steeds afstammelingen wonen. 
Hun zoon Joannes Mathijs volgt onder IV. 
IV. Coenen Joannes Mathijs x Lenders Gertrudus. 
 
De echtgenote van Joannes Mathijs Coenen (° Elen 5 april 1810, + Elen 17 jan. 1866) wordt 
Lenders Gertrudis (° Elen 30-9-1807, + Elen 9-12-1874) uit het Zand.  Ze is een zus van 
Martinus Lenders, gehuwd met Cecilia Joosten, een halfzus van haar man en van Theodoor 
Lenders,  jonkman, bewoner van Keizershof, van wiens grafsteen op het oude kerkhof Jaak 
Reulens een mooie pentekening maakte.   Ook dit echtpaar bewoont het Heukske.  Jan 
Mathijs Coenen is lid en sinds 1858 voorzitter van het "Armbureel".  Hun zoon draagt 
eveneens de naam Joannes Matheus. (V) 
 
 
V. Coenen Joannes Matheus x Palmaers Margaretha Elisabeth. 
 
Ook het echtpaar Coenen Joannes Matheus (° Elen 16 april 1848, + Elen 28 dec. 1934) x 
Palmaers Margaretha Elisabeth (° Dilsen 2 jan. 1851, + Elen 16 mei 1925) baat als 
landbouwers de hoeve het Heukske uit.   Jan Mathijs is van 1878-1895 gemeenteraadslid en 
van 1879-1885 schepen van Elen.  Hij staat daarbij als "liberaal" aan de kant van 
burgemeester Jan Lenders-Lenders van Kapellerhof en maakt van zeer nabij de schoolstrijd 
mee die in Elen zeer hevig werd gevoerd.  (Zie : "Vant school halden", blz. 50-65).   Een van 
de kinderen uit dit gezin is Coenen Maria Hubertina. (VI) 
 
 
VI.  Deckers Joannes Adamus x Coenen Maria Hubertina. 
 
Hun jongste zoon is Louis Deckers (° Elen 15 jan. 1923, + Elen 29 mei 1992), echtgenoot 
van Mia Brabants (°Stokkem 15 juli 1927, + Maaseik 17 januari 2000) . 
Langs vaderszijde stamt hij  dus in de 7de generatie en langs moederszijde in de zesde 
generatie af van Coen Coenen-Lucas, de bouwer van het Lemke.   
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Toestand 1845: primitief kadastrale plan (12)  

 

 
 
Toestand 1845: primitief kadastrale plan. 

 

Eelen Dorp, B 1150, huis, 3 a 20 ca 

Eelen Dorp, B 1151, gebouw, 20 ca. 

Eelen Dorp, B 1149, bakhuis, 40 ca. 

Eelen Dorp, B 1148, boomgaard, 55 a 70 ca. 
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Toestand 1848: geen wijziging perceelsgrenzen, fysche wijziging gebouw,  

               omvorming naar huis. 

 

 
 
 
Eelen dorp, B 1151, huis. 
 

 Changement de natuur de culture. 

 Batiment converté en maison, changement de nature du culture. 

 
 

Eelen Dorp, B 1150, huis, 3 a 20 ca 

Eelen Dorp, B 1151, gebouw, 20 ca omgevormd naar huis 

Eelen Dorp, B 1149, bakhuis, 40 ca. 

Eelen Dorp, B 1148, boomgaard, 55 a 70 ca  

 

 

 
Toestand 1850: gedeeltelijke afbraak van het huis, grenswijziging tussen percelen.  

 

 
 
 
Eelen dorp, B 1150, huis. 
 

 Demolition partielle, changement de limite, changement découvert par le géomètre a’ 
verifier sur le terrain. 

 

Eelen Dorp, B 1150 a, huis, 2 a 90 ca. 

Eelen Dorp, B 1151, huis, 20 ca  

Eelen Dorp, B 1149, bakhuis, 40 ca. 

Eelen Dorp, B 1148 b, boomgaard, 56 a 50.  
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Toestand 1852: Afbraak bakhuis en kleine uitsprongen van het woonhuis.  

Het woonhuis werd volledig verbouwd. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Eelen dorp, B 1151, huis. 
Eelen dorp, B 1149, bakhuis. 
Eelen dorp, B 1148 b, boomgaard. 
 

 

 Démolition totale, réunion B 1151, 1149 aux B 1148 C, boomgaard. 
 

 
Eelen dorp, B 1150 a, huis. 
 

 Reconstruction totale,  
 

 
Eelen Dorp, B 1151 a, huis, deels afgebroken, en B 1149, bakhuis, volledig afgebroken  
B 1148 c, boomgaard, 57 a 10 ca. 

Eelen Dorp, B 1150 a, huis, 2 a 90 ca werd volledig verbouwd. 
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Toestand 1855: Vergroting met landgebouw en afschaffing van een voetpad op de  

            perceelsgrens. 
 

 
 
Eelen dorp, B 1150 a, huis.  
 

 Agrandisement et construction un batiment rural, suprumont d’un sentier a travers de 

cette percelle. Changement de limite. 
 

 
Eelen dorp, B 1148 c, boomgaard. 
 

 changement de limite B 1150 a en B 1148 c.  
 

Eelen Dorp, B 1150 b, huis, 8 a 10 ca, vergroot met landgebouw en afschaffen van een 
voetpad op de grens van het perceel.  

Eelen Dorp, B 1148 d, 51 a 90 ca, boomgaard. 
 
 

Toestand 1863: Deling en vergroting met landgebouw. 

 

  
 
Eelen dorp, B 1150 b, huis.  
 

 Agrandisement et construction un batiment rural 
 

 
Eelen dorp, B 1148 d, boomgaard. 
 

 Geen wijziging 

 
Eelen Dorp, B 1150 c, huis, 8 a 10 ca, vergroot met landgebouw. 
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Toestand 1869: Landgebouw werd vergroot. 

 

            
 
 
Eelen dorp, B 1150 c, huis.  
 

 Agrandisement fait au un batiment rural 
 

Eelen dorp, B 1148 d, boomgaard. 
 

 Grenswijziging. 

 
Eelen Dorp, B 1150 d, huis, 8 a 10 ca, vergroot met landgebouw.  

Eelen Dorp, B 1148 e, 51 a 90 ca, boomgaard. 
 
 

Toestand 1874: Maken van een kamer en een landgebouw, verbetering van de  

            perceelgrens na vergissing bij meting. 

 

 
 
 
Eelen dorp, B 1150 d, huis.  
 

 Maison, construction d’une chambre et de batiment rurale. 

 De kamer werd vermoedelijk gemaakt in het poortgebouw en deed dienst als winkel  

      in specerijen die werd uitgebaat door Driessen André ( 25-02-1820 ) winkelier in     

      specerijen en Colson gertrudis (18-05-1820), winkelierster ( Volkstelling 1856) (4) 

De winkel was verbonden met een deur naar het woonhuis. Deze deur is nu 

dichtgemetseld. Langs de straatzijde was een raam voorzien. Het raam werd 

vermoedelijk in 1915 vervangen door een klein raam met metalen tralies. 

Op de foto kunnen de verschillen in metselwerk duidelijk worden waargenomen. 
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Dichtgemetseld raam van de winkel             Kamer in landgebouw. 

 
 
Eelen dorp, B 1148 e, boomgaard. 
 

 Grenswijziging  
 

Eelen Dorp, B 1150 e, huis, 10 a 10 ca, vergroot met een kamer.  

Eelen Dorp, B 1148 g, 47 a 80 ca, boomgaard. 

 
 

Toestand 1887: Betwisting van de perceelsgrens, de eigenaars maken  

een overeenkomst. 
 

 
 
Eelen dorp, B 1150 e , huis.  
 

 Betwisting van de eigendomsgrens, afstand van hoekje grond waarop den verkrijger  

( Willems – Vanoeteren Jan) een hoek van zijn bakhuis zoude moeten bouwen. 
 

Eelen dorp, B 1148 g, boomgaard. 
 

 Grenswijziging  
 

Eelen Dorp, B 1150 f, huis, 9 a 60 ca,  

Eelen Dorp, B 1148 h, 46 a 10 ca, boomgaard. 
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Bezwaarschrift dd. 15 april 1887  gericht aan de Directeur Der Belastingen. 
Archief kadastrale bescheiden 1887(12) 
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Opdracht voor onderzoek van het bezwaarschrift  
Archief kadastrale bescheiden 1887(12) 
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Opmetingschets archief kadastrale bescheiden 1887 (12) 
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Toestand 1912: Gedeeltelijke afbraak huis, landgebouw. 

 

 
 
Eelen dorp, B 1150 f, huis 
 

 Maison, demolution partielle 

 
Eelen Dorp, B 1150 g, huis, 9 a 60 ca,  

 

 
Toestand 1915: Huis verhoogd 

 
Op basis van de kadastrale legger toestand 01.01.1916 stellen we vast dat in het jaar 1915 
de woning werd verhoogd. In de achtergevel is de breuklijn tussen oud en nieuw duidelijk 
zichtbaar. De buitenmuren werden met 0,70 m verhoogd.  
Het plafond op de 1 ste verdieping werd behouden en de spanten op de zolderverdieping 
werden verhoogd. Het zijn vermoedelijk niet de originele spanten die werden gebruikt bij de 
verbouwing – verhoging van de woning.  
De verhoging is ook duidelijk waarneembaar op de zijgevels van de zolderverdieping. 
 

 
 

                    
 

                Voorgevel woning                                         Achtergevel woning 
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                     Zijgevel Links voor.                                          Zijgevel links achter. 

  
 

           
 

              Zijgevel rechts voor.                                         Zijgevel links voor. 

 
 

                               
 

     Foto voorgevel      Foto binnenzijde 

 
Vermoedelijk werd de vensteropening in de voorgevel ook verkleind in 1915. Een klein raam 
met traliewerk werd behouden. Op de foto is de overgang tussen het metselwerk duidelijk 
zichtbaar.  
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Toestand 1918: Aankoop van de hoeve door Deckers Adam.  

             Verdeling van de tuin.  
 

 
 

Onderhandse aankoopakte dd. 5 januari 1918 (11) 
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Eelen dorp, B 1152 b, tuin, 12 a 00 ca, huis 
 

 Door de verkoop van 05/01/1918 werd het perceel B 1152b, verdeeld in B 1152 c en 1152 d. 

 
Eelen Dorp, B 1152 d, tuin, 7 a 70 ca,  

 
 
De kadastrale bescheiden of andere bronnen maken geen melding van verbouwingswerken in het jaar 
1918. Enkel de jaarsteen in de zijgevel van het landgebouw (voorheen buitenmuur) geeft aan dat in 
1918 aanpassingen moeten gebeurd zijn. 
 
 

          
 

Jaarsteen in het landgebouw 
 
 
 
 
 
 
 



Het Lemke  36 
 

Toestand 1932: Landgebouwen vergroot en verhoogd. 

 
 

 
 
 
Eelen dorp, B 1150 g, huis.  
 

 vergroting, verhoging en grenswijziging. 
 

 
Eelen Dorp, B 1150 h, huis, 8 a 10 ca, vergroot met landgebouw. 

Eelen dorp, B 1148 i, boomgaard, 45 a 90 ca 

 
 

              
 

Buitenzijgevel rechts – buitenmuur met jaarsteen 
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Buitenzijgevel links met rookkanaal van vroegere bakhuis. 

 
 
Op basis van de bouwfysische stellen we vast dat het gebouw 2 keer werd verhoogd. De 
resten van roet geven aan dat er een schoorsteen heeft gestaan. Op basis van de atlas van 
de buurtwegen van 1841 en de kadastrale beschrijving van 1845 kunnen we besluiten dat 
hier het bakhuis heeft gestaan. 
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Toestand 1958: Vergroting landgebouwen en nieuwe toegang tot de binnenkoer. 

            
   

       
 
 
Eelen dorp, B 1150 h, huis.  
 

 vergroting landgebouwen en grenswijziging. 

 de oude inrijpoort werd dichtgemetseld en de nieuwe toegang werd gemaakt. 

 het lage gebouw op de binnenkoer werd gerenoveerd ( badkamer – berging – wc) 
 

 
Eelen dorp, B 1150 k, huis, 13 a 50 ca, vergroot met landgebouw. 

Eelen dorp, B 1152 h, tuin, 06 a 40 ca 

Eelen dorp, B 1148 k, landgebouw, 1 a 72 ca 

Eelen dorp, B 1148 m, weiland, 42 a 08 ca 

 
 

 
 

De oude toegang met korfboog en nieuwe toegang van 1958. 
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6. Overzicht bouwkundige evolutie 
 

 
 
 
 

   Bestaande toestand 1845, bouwjaar 1718, jaarsteen in voorgevel. 

         

   Vergroting 1855. 

         

   Verhoging woning in 1915    

         

   Vergroting 1918, jaarsteen in zijgevel. 

         

   Vergroting 1932. 

         

   Vergroting 1958. 
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7. Oude foto ’s van het Lemke en de omgeving. 
 

 
 

Het Lemke voor de verbouwingen van 1915 
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8. Kadastrale plan - 01. 01. 2007 (12) 
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9. Fotografische survey - Bestaande toestand 2007. 
 

Foto ’s van de buitengevels. 
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Foto ‘s rond de binnenkoer. 
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Dilsen - Stokkem, 3 oktober 2007. 
 
 
Jan Deckers 
Prinsenhoflaan 12  
3680 Maaseik 
089/563301 – 0494/817189 
deckersjan@skynet.be 
 
 

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, door druk, fotokopie, 
microfilm of welke andere wijze, zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever. 
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