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De familie Deckers Louis en het Lemke 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

De prachtige jaarsteen boven de voordeur geeft als bouwjaar 1718 aan en de bouwheer 

kennen we uit oude documenten. (R.A.H., Kuringen, 1551). 

 

We lezen er dat Coen Coenen op grond, cijnsplichtig aan de laathof van Olmont onder Rotem 

een nog ouder "huys theenemael vervallen van den gronde (heeft) opgebouwt en in steen; 

gestelt".  

 We lezen er verder : "Deesen Coen Coenen heeft metter daet een soo schoon huys op die 

plaatse getimmert als er een in den dorpe van Eelen gelegen is". 

 

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. 
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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. 
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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  "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.   

 

Bron: Het culturele tijdschrift “ De gouden sleutel ”  7.2. 

          Heemkundige kring Elen. 

          Publicatie R. Driesen.  


