
VAN MEEUWEN NAAR NEEROETEREN, EN LATER VERENIGD IN ALKEN.  TWEE 

EEUWEN FAMILIE INDEKEU (ca. 1750-1950) 

 

De aanleiding 

 

Op dinsdag 1 mei 2007 was Kasteel Wurfeld te Maaseik "the place to be" voor bijna 150 

Indekeus. De bijeenkomst was in de daaraan voorafgaande maanden georganiseerd door 

Jacques Indekeu (Brussel) van de tak van Neeroeteren-dorp, Paul Indekeu (Sint-Martens 

Latem) van de tak van Alken, Bruno Indekeu (Lommel), van de tak van Neeroeteren-kanaal, 

Jo Indekeu (Brussel) van de tak van Neeroeteren-dorp, Joseph-Octave (voor de intimi Okki) 

Indekeu (Bierbeek) van de tak van Tongeren, en Claudine Indekeu (Overijse), van de tak van 

Tongeren. 

 

De genodigden waren alle nakomelingen van het echtpaar Joannes Martinus Indekeu (1753-

1795) en Maria Gertrudis Vreys (1748-1801), die destijds in Meeuwen een bierbrouwerij 

hadden. Hun oudste zoon Arnoldus Indekeu (1782-1847) huwde met Maria Catharina 

Bosmans (1782-1863) en zette het ouderlijke bedrijf verder. De Indekeus “van Alken” 

stammen van hen af. De jongere zoon Matheus Indekeu (1786-1850) week uit naar 

Neeroeteren en huwde met Jeanne Gertrude Janssen (1779-1851) uit Opglabbeek. Het 

echtpaar had twee zonen: Jean Mathieu (1813-1882), die de stamvader zou worden van de 

Indekeus “van het dorp” of “van de notaris” (later ook van die van Tongeren), terwijl de 

vroeg overleden Johannes Jacobus (1825-1857) stamvader was van de Indekeus “van het 

kanaal” (later ook van die van Eksel). 

Vijf familietakken dus, die op een gloednieuwe internet-site nog uitgebreider aan bod 

komen: www.indekeu.eu 

  

Er zijn weinig families waar het brouwersbloed zo overvloedig door de aders stroomt als bij 

de familie INDEKEU. Onze verst bekende voorvader moet Mathias Indekeu, gehuwd met 

Christina Hagens, geweest zijn. Hij leefde in Meeuwen midden 17de eeuw. Of hij en of zijn 

zoon Arnoldus (geb. 1652), die gehuwd was met Elisabeth Meyers (+ 1722), bierbrouwers 

waren, is niet bewezen. Toch zijn er daartoe sterke vermoedens, om de eenvoudige reden 

dat Arnoldus de patroonheilige van de bierbrouwers is … Feit is alleszins dat diens zoon 

Johannes (1653-1722), in 1708 gehuwd met Catharina Koesten, bierbrouwer was. 

Een aantal figuren uit de familie Indekeu worden hieronder “geportretteerd”, met nadruk 

weliswaar op voorvaders uit de periode 1750-1950. 

 

De auteurs danken van harte allen die informatie bezorgden. Bijzondere dank aan Paul 

Vrancken Peeters uit Roermond, Godelieve Ramakers-Indekeu uit Sittard en Pol Indekeu-

Morel uit La Hulpe voor de door hen bezorgde gegevens. Dank ook aan Rik Vanholen uit 

Neeroeteren voor het samenbrengen van de twee auteurs van deze bijdrage.  
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- Voor de stam Neeroeteren: behoudens door BRUNO INDEKEU verzamelde notities werd veel gebruikt 

gemaakt van: LEO CUPPENS, Indekeu in Neeroeteren, in: Ten huize van Jaak & Helena Cuppens-

Nies, 3/2, december 2001, p. 71-135. 

 

1. Van Meeuwen … 

 
What’s in a name? 

 

Indekeus komen in Meeuwen al vanouds voor. De naam Indekeu kan verwijzen naar 

eendenkooi, een fuikenstelsel op een water, een plas of poel waarin tamme eenden de 

neergestreken wilde eenden meelokten en waarin zij uiteindelijk gevangen zaten (F. 

DEBRABANDERE, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, 

Brussel, 1993, dl. 1, p. 733, die voor de oudste vermelding van de familienaam verwijst naar 

ene Reyner in die Cue alias Tolleners, te Zolder, anno 1534). 

Maar de naam Indekeu kan ook gelezen worden als “In de (schaaps)kooi”. 

In het Meeuwens dialect wordt het meervoud van kooi uitgesproken als “kie”. Er bestaat 

in Meeuwen een Kiestraat. Anno 1497 is er in hetzelfde dorp sprake van de plaatsnaam 

“aen peter key bampde” (T. JAENEN, Bijdrage tot de toponymie van Meeuwen, onuitg. 

Lic.verh., Leuven, 1978, p. 53, n. 295). Er is een Mathias in de Kuye die in de beruchte slag 

van Sinterklaasdag 1648 op de Donderslag omkwam. Het Keugoed aan het vroegere 

dorpsplein van Meeuwen werd de latere dorpsbrouwerij. Het Keuboersgoed was de laatste 

boerderij van de Broekkant en lag tegen de heide nabij het Breiven. (Zie o.a.: G. GEERKENS, 

Meeuwen 6 dec. 1648 St.-Niclaesdag”, 1998, p. 118 e.v.) 

 

Joannes Martinus Indekeu-Vreys (1753-1799), brouwer te Meeuwen en “stamvader”  

(generatie 0)  

 

Van Joannes Martinus Indekeu waren al de vader en grootvader actief als bierbrouwer in 

Meeuwen. Grootvader, Joannes Indekeu (1653-1722), huwde in 1708 met Catharina 

Koesten en had zes kinderen. Een gedeelte van de brouwerij die hij exploiteerde, is bewaard 

gebleven tot in 1971. In de zijgevel was een steen ingemetseld waarvan later alleen nog de 

eerste twee cijfers leesbaar waren (16 ..). Hij heeft het huis op het dorpsplein verbouwd en 

er de ankers "ANNO 1708" op aangebracht. In 1702 begon hij met de opstelling van een 

familiaal memorieboek, maar de eerste bladzijden ontbreken helaas. Zijn vader, Arnoldus 

Indekeu (1712-1796), zette in 1748 het memorieboek verder, waarin heel wat interessante 

gegevens over de familie en de brouwerij genoteerd staan. In 1743 huwde hij met Anna 

Vliegen, die al in 1747 overleed. Hij hertrouwde in 1748; zijn tweede vrouw was Anna 

Gielen, dochter van de molenaar. Met haar had hij drie kinderen: twee dochters en een 

zoon. Zoals zijn vader was hij brouwer-herbergier. In 1753 herbouwde hij de brouwerij; hij 

bouwde ze in veldkeien. Vanaf 1750 zetelde hij als schepen in de plaatselijke schepenbank, 

en dat onafgebroken tot de Franse overheden hem in 1794 als president-schepen afzetten. 

In 1781 huwde Joannes Martinus met Anna Gertrudis Vreys (1748-1801), met wie hij zes 

kinderen kreeg. Hij zette de familiale brouwerstraditie verder. Onder de zes kinderen waren 

er Arnoldus (geb. 1782) en Matheus (geb. 1786). Matheus ging na zijn huwelijk (1811) naar 

Neeroeteren, en werd de stamvader van de Indekeus van Neeroeteren. Arnoldus bleef in de 



brouwerij te Meeuwen. 

 

Arnoldus Indekeu-Bosmans (1782-1847), van vader op zoon … brouwer! (generatie 1) 

  

Arnoldus Indekeu (1782-1847) was maar goed 17 jaar oud toen zijn vader in 1799 overleed. 

Hij wist dus onmiddellijk wat doen: helpen in het ouderlijke bedrijf! In 1805 huwde hij met 

Catharina Bosmans (1782-1863) uit Meeuwen. Zij hadden acht kinderen, van wie Peter 

Johannes (1821-1878) en Joannes Martinus (1830-1866) brouwer werden. Alleen Peter 

Johannes zou de familienaam bestendigen. 

Arnoldus was sinds 1812 gemeenteraadslid en vervolgens (minstens vanaf 1833) 

burgemeester van Meeuwen. Hij droeg fier de voornaam van zijn grootvader en van diens 

grootvader, tegelijk patroonheilige van de bierbrouwers. Achteraf gezien is het wel jammer 

dat hij in voornoemd familiaal memorieregister niets genoteerd heeft, zodat de eerste helft 

van de 19de eeuw daarin onbesproken blijft. 

 

Peter Johannes Indekeu-Haels (1821-1878), burgemeester van Gruitrode (generatie 2) 

 

Al voor zijn vader Arnoldus in 1847 overleed, was Peter Johannes Indekeu naar Gruitrode 

uitgeweken. Hij huwde in 1845 met Catharina Haels (1817-1853) uit Gerdingen, met wie hij 

vier kinderen zou hebben. Zijn jongere broer Joannes Martinus Indekeu (1830-1866), die 

nooit zou huwen, nam de ouderlijke brouwerij over. In 1851 heeft hij ze aangepast en 

vergroot; in 1858 vergrootte hij de brouwketel opnieuw.  

In 1848 werd Peter Johannes burgemeester van (het destijds nog zelfstandige) Gruitrode, 

wat hij zou blijven tot aan zijn overlijden in 1878. Nadat zijn broer Joannes Martinus in 1866 

overleden was, nam hij de brouwerij in Meeuwen over, maar bleef in Gruitrode wonen. Op 

1 juni 1866 stak hij het eerste vuur onder de brouwketel aan, en er werd een groot 

volksfeest gehouden, waarop uitbundig gedanst en (te?) veel gedronken werd ... Hij had vier 

kinderen, onder wie alleen Peter Jacob (1849-1920) in leven bleef.  

 

Peter Jacob Indekeu-Deckers (1849-1920), brouwer en burgemeester te Meeuwen 

(generatie 3) 

 

Peter Jacob Indekeu volgde middelbaar onderwijs in Waremme en Sint-Truiden. Omstreeks 

1868 keerde hij terug naar zijn geboortedorp Meeuwen. In dat jaar werd hij bestuurslid van 

het Davidsfonds te Peer. In 1875 was hij stichtend voorzitter van de fanfare "De 

Heidebloem" te Meeuwen. Na de verkiezingen van dat jaar kwam hij in de gemeenteraad en 

werd na korte tijd tot schepen benoemd. Bij de verkiezingen in 1890 werd hij tot 

provincieraadslid verkozen. Vanaf 1904 was hij burgemeester. Beide functies bleef hij tot 

aan zijn dood bekleden.  

Hij was actief bij heel wat landbouw-verwezenlijkingen in de streek, en op die manier 

betrokken bij de coöperatieve melkerij Sinte-Brigitta te Meeuwen, maar ook medestichter 

van die te Meldert, Gruitrode, Berbroek en Wijshagen; verder bij de veeverzekering, de 

boerengilde en de Raiffeisenkas te Meeuwen. Hij was een pionier inzake aanleg van 

proefvelden; op de 30 ha heide die hij ontgonnen had, testte hij scheikundige meststoffen 

uit. Maar ook andere sectoren genoten zijn belangstelling; zo was hij voorzitter van de 



Limburgse Stoomtram-Maatschappij te Bree. 

Maar van beroep was hij uiteraard … brouwer, en wel met hart en ziel! Hij had de brouwerij 

van zijn vader overgenomen en ze doen uitgroeien van een dorpsbedrijfje tot een brouwerij 

die bier verkocht in een groot deel van de provincie, mede dankzij de nieuwe 

transportmogelijkheden (tram, trein). In 1880 verbouwde hij het brouwhuis en metselde 

het uit baksteen.  

Hij was gehuwd met Hendrika Deckers (1849-1927), die stamde uit een brouwersfamilie uit 

Elen; met haar had hij vijf kinderen: 

- Petrus Johannes, roepnaam Jean (1876-1916), die te Leuven notariaat studeerde in 1896-

1897, notaris te Neerharen was (1905-1916), en in 1916 huwde met Clothilde Schutters 

(geb. Neerharen 1889); hun zoon Jean (1914-1943) week uit naar Frankrijk en zijn 

afstammelingen wonen daar nog in de streek van La Rochelle en Quiberon; 

- Nicolaas Petrus Jacobus Indekeu (1880-?), die in de jaren 1900-1903 te Leuven voor 

landbouwingenieur studeerde; hij vertrok daarna naar Engeland en huwde in 1910 te 

Marlybone met Margaret Cobern; 

- Marie Gertrude (1882-1939), die huwde met Jan Smeets, de broer van de echtgenoot van 

haar zus Jeannette;  

- Jeannette Maria (1885-1929), gehuwd met Hendrik Smeets (1884-1965) uit Munstergeleen 

(Nl.), en in leven wonend te Maastricht;  

- Jac. Jozef (1888-1972), die in Alken de Cristal zou gaan brouwen, nadat hij te Berlijn tot 

brouwerij-ingenieur was gepromoveerd; hij huwde met Pauline Indekeu van de stam 

van Neeroeteren. 

 

De afstammelingen van Peter Jacob Indekeu noemen we verderop in de tekst als deel 

uitmakend van de “stam Meeuwen”. 

 

2. Naar Neeroeteren … 
 

 

Bij de Indekeus van Meeuwen was er per generatie telkens één enkel “manspersoon” om de 

familienaam te bestendigen, waardoor de afstamming dus vrij “rechtlijnig” verliep. De stam 

Indekeu in Neeroeteren was iets meer vertakt. Om te vermijden dat de lezer het noorden 

zou verliezen, laten we daarom hieronder een klein schema volgen waarop men bij het 

lezen van de volgende bladzijden kan terugvallen in geval van onduidelijkheid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Matheus Indekeu (1786-1850) 
x 

Joanna Gertrudis Janssen 

      Joannes Matheus Indekeu 
         (1813-1882)  DORP     
     x Maria Paulina Peeters 

Joannes Jacobus Indekeu 
    (1825-1857) KANAAL   
x Antonia Hubertina Gielen 

1 Joseph Philip. Math., advocaat 
(1861-1938) x Marthe Marchot 

2 Wilh. Alphonsus Lud., 
grondeigenaar (1864-1921), 
ongehuwd 

3 Franc.Ant.Alph. Jacobus, notaris 
(1866-1954) x Francine Janssen 

1 Math.Jacobus Wilh. Indekeu, 
brouwer (1853-1925) x Helena 
Nulens 

2 Martinus Hubertus, pastoor 
(1854-1940) 

3 Carolus Joh., sigarenfabr., gem.secr. 
Eksel (1856-1919) x Marie A. Tielen 



 

 

 

 

 

 

Hoewel niet even rechtlijnig als bij de stam Meeuwen, was de stam Neeroeteren daarom 

niet echt chaotisch. Let op de symmetrie tussen de takken van Dorp en Kanaal. In beide 

gevallen waren er drie zonen, waarvan er twee op drie voor nageslacht zouden zorgen. 

 

 

Matheus Indekeu-Janssen (1786-1850), stamvader van de tak Neeroeteren (generatie 1) 

Van landbouwer, landmeter en brouwer tot secretaris en burgemeester 

 

Matheus Indekeu werd in 1786 geboren te Meeuwen als zoon van Joannes Indekeu (1753-

1799) en Maria Gertrudis Vreys (1748-1801). Sinds generaties exploiteerde zijn familie een 

bierbrouwerij in Meeuwen, die door zijn oudste broer Arnoldus (° 1782) werd 

overgenomen, zodat hij naar andere beroepsactiviteiten moest uitkijken. Toen de Franse 

administratie hem op 29 december 1809 benoemde tot schepen (“adjoint au maire”) van 

zijn geboortedorp, was hij een 23-jarige landmeter. Twee jaar later huwde hij te Opglabbeek 

met Jeanne Gertrude Janssen (1779-1851), die omtrent 7 jaar ouder dan hem was. Zijn 

vrouw was de dochter van gemeentesecretaris Antonius Philippus Mathias Janssen (1754-

1827) uit Opglabbeek en van Maria Catharina Huveners (1754-1831), die aldaar de bekende 

brouwerij en afspanning “de Bieskens” exploiteerden (meer hierover en over hun band met 

de familie Lipsen in J. MOLEMANS & J. MERTENS, Opglabbeek een rijk verleden, Opglabbeek, 

1984, p. 421-428).   

Kort na dat huwelijk uit 1811 vestigde het koppel zich in Neeroeteren, waar eind december 

van dat jaar een eerste kind geboren werd, dat echter al na een week overleed. Matheus 

was niet de eerste Indekeu in Neeroeteren, want Anna Catharina Indekeu, geboren te 

Meeuwen in 1765, nicht van zijn vader, woonde sinds haar huwelijk met Pieter-Jan Van 

Dilsen in 1789, al in dat dorp. Het echtpaar Indekeu-Janssen betrok in Neeroeteren de 

aloude “Lipsenhof” aan de Voorshoventerweg, hof die zijn echtgenote vanuit haar familie 

verkregen had (en waarover meer in het laatste hoofdstuk van de brochure).  

 

In een eerste fase was Matheus er landbouwer. Bij raadpleging van de Eigenaarstabellen 

horend bij de Atlas der Buurtwegen (1841) vindt men onder “Geysteren Gehucht” (dat is nu 

in 2007 langs de Voorshoventerweg) voor géomêtre Mathieu Indekeu de volgende 

eigendommen vernoemd: als parceel 110/sectie A 1620 maison de place, als parceel 

111/sectie A 1621 brasserie, als parceel 112/sectie A 1619 jardin, als parceel 113/sectie 

A 1679 bâtiment de place en als parceel 114/sectie A 1680 pâture(beemd). Op verscheidene 

plaatsen in de gemeente kan men nog meer eigendommen (anno 1841) op naam van 

Matheus Indekeu terugvinden: onder Dorper Veld: als parceel 61 en 234/sectie A 1874 een 

pâtis (weidegrond), als parceel 89/sectie A 1794 een terre (stuk land), als parceel 90/sectie 

A 1795 eveneens een terre; onder Ophoven Gehucht: als parceel 91/sectie A 1796 een terre, 

als parceel 92/sectie A 1796 een terre, als parceel 124/sectie A 1692 eveneens een terre; 



onder Neer Veld vindt men als parceel 128/sectie A 1155 nog een terre; onder Hoog 

Geysteren Veld vindt men als parceel 316/sectie D 582 een terre. En dan nog zijn in de atlas 

niet alle gehuchten op eigendommen Indekeu nagekeken. Een register waarin Matheus zijn 

verworven grondpercelen aantekende, is lang in de familie bewaard gebleven, maar thans 

helaas zoek. 

 

Al vanaf 1817 werd Matheus in de geboorteakten van zijn kinderen vermeld als landmeter 

en – hoe kan het anders? - als bierbrouwer. Vanaf 1820 vond hij zijn weg in het plaatselijke 

bestuur en werd gemeentesecretaris. Al een eeuw lang stond de familie Pendris in 

Neeroeteren aan de top van de sociale ladder, maar in 1825 slaagde Matheus er in om tot 

burgemeester benoemd te worden. N.a.v. van de incidenten bij de Belgische 

onafhankelijkheid (1830) hing hij die burgemeestersjas aan de wilgen. In de nacht van 27 op 

28 oktober 1830 was er een dijkdoorbraak van de Zuid-Willemsvaart, tussen Neeroeteren 

en Rotem. In de vroege morgen gingen burgemeester Matheus Indekeu en veldwachter 

Hendrik Everts poolshoogte nemen, maar botsten op een patrouille Hollandse rijkswachters 

en militairen, die een sabotagedaad veronderstelden en de burgemeester en veldwachter 

zeer onzacht behandelden. Matheus Indekeu was hier zo van onder de indruk dat hij op 30 

oktober 1830 zijn ontslag indiende. Op 13 december 1830 stelde het Belgisch Voorlopig 

Bewind de vorige burgemeester, Willem Pendris, als dusdanig terug aan (over die dijkbreuk: 

O. ROBYNS, Is in het jaar 1830 de kanaaldijk te Neeroeteren doorgebroken of 

doorgestoken?, in: Limburg, jg. 2, 1920-21, p. 217-219). 

Intussen - in 1826 - was de Zuid-Willemsvaart aangelegd door het dorp heen. Aan de 

kanaalkom had Matheus in 1828 een hoeve gebouwd. Af en toe was hij ook nog als 

landmeter actief; zo wordt op het Rijksarchief te Maastricht een grondplan van de kerk van 

Neeroeteren bewaard, dat hij in 1830 vervaardigde n.a.v. een toen geplande restauratie 

(Prenten en Kaarten, inv.nr. K778, 46x38,5cm). In datzelfde jaar zou hij ook een plan van de 

pastorie van Neeroeteren getekend hebben. 

Van zijn ontslag als burgemeester (1830) kreeg Matheus achteraf spijt. In 1842 kwam hij 

terug op bij de gemeenteverkiezingen, die hij glansrijk won. Vanaf 1843 tot aan zijn 

overlijden in 1850 was hij voor de tweede maal burgemeester.  

Hij overleed te Neeroeteren op 5 mei 1850, nog geen 64 jaar oud. Zijn echtgenote 

overleefde hem iets meer dan een jaar; zij had zeven kinderen ter wereld gebracht, onder 

wie er echter slechs twee voor nageslacht zouden zorgen: 

- Joannes Antonius, geb. 23-12-1811, werd slechts 7 dagen oud, want hij overleed al op 30-

12-1811 te Geisteren-Neeroeteren; 

- Joannes Matheus (Jean Mathieu),(1813-1882), als “grondeigenaar” huwde hij in 1859 met 

Maria Paulina Peeters, jongere zus van de voormalige burgemeester Guillaume 

Peeters(1850-54) en oudere zus van dokter-schepen Paul Gisbert Peeters, die in 1864 

burgemeester werd. Jean Mathieu Indekeu werd de stamvader van de Indekeus “van ’t 

dorp” (zie meer hierna);  

- Maria Catharina (1814-1882); in 1847 huwde zij met Joseph François Schoolmeesters 

(1811-1877), die een watermolen in Beek bij Bree exploiteerde;  

- Joannes Martinus (1817-1881), priester gewijd te Luik in 1842, eerst kapelaan te Elen, 

daarna pastoor te Gerdingen en vervolgens te Meeuwen, het dorp van zijn voorouders;  

- Petrus Johannes (1819-1859), ongehuwde brouwer die al op 40-jarige leeftijd overleed in 



het huis Lipsen in Geisteren 52 te Neeroeteren; 

- Maria Gertrudis (1822-1861), die in haar jeugd (1841-1847) in het klooster bij de “Soeurs 

de Notre Dame” te Luik en te Namen verbleef, maar daar niet kon aarden en uiteindelijk 

terugkeerde naar haar geboortedorp om er als “geestelijke in de wereld” te leven; zij 

overleed in de ouderlijke “Lipsenhof”; 

- Joannes Jacobus (1825-1857); hij huwde met Antonia Hubertina Gielen uit Ophoven; de 

landmeter-koopman-landbouwer werd slechts 31 jaar oud; op 21-02-1857 overleed hij 

in het huis aan het kanaal te Geisteren-Neeroeteren.  Hij was de stamvader van de 

Indekeus “van het kanaal”. 

 

Rivaliteit tussen de families Pendris en Indekeu; en hoe een dubbeltje rollen kan 

Toen  Matheus Indekeu omstreeks 1811 in Neeroeteren toekwam, was de familie Pendris er 

sinds een eeuw de “leading family”. Al in 1720 was een notaris Willem Pendris ook 

secretaris van de gemeente Neeroeteren en dat was hij alleszins nog op 22 februari 1741. 

Vermoedelijk was hij dezelfde persoon als Gulielmus Leonardus of Wilhelm Pendris (1705-

1763) uit Neeroeteren, die bij zijn dood nog secretaris in Opoeteren was. Zijn zoon Paulus 

Gisbertus Pendris (1740-1790) was van 1772 tot zijn dood in 1790 luitenant-drossaard van 

het ambt Stokkem en diens ongehuwde zoon Wilhelmus Jacobus Gisbertus (1774-1851) was 

burgemeester van Neeroeteren in de jaren 1820-1825 en 1830-1842; hij overleed in het 

huis Scholtissen aan het Neeroeterse dorpsplein in 1851.  

 

De inwijkeling Matheus Indekeu bleek in het dorp echter vrij vlug aan aanhang gewonnen te 

hebben, en dat was overduidelijk een doorn in het oog van Willem Pendris die tot twee 

maal toe (in 1825 en in 1843) de burgemeesterssjerp aan Matheus Indekeu moest afstaan. 

De twee politieke opponenten moeten het totaal “not done” gevonden hebben toen 

omstreeks 1840(?) Jean Mathieu Indekeu, de oudste zoon van Matheus, verliefd werd op 

Maria Paulina Peeters, de dochter van de jongste zus van Willem Pendris! De laatste, Maria 

Gertrudis Pendris (1780-1869), huwde op 29 juni 1809 met haar dorpsgenoot Philippe 

Peeters (1779-1857), die “sergeant” was in het garnizoen van Maastricht en jarenlang 

diende als onderluitenant van Napoleon (zijn sabel bleef bewaard bij de familie Indekeu van 

Zoutleeuw en wordt nu in Brussel bewaard). Van 1825 tot 1837 fungeerde oud-militair 

Peeters als gemeente-ontvanger in Neeroeteren.  

 

Toen Matheus Indekeu in 1850 als burgemeester overleed, zou men kunnen verwacht 

hebben dat zijn oudste zoon Jean Mathieu, op dat ogenblik 37 jaar oud, in vaders 

voetsporen wilde treden. Niettemin bleek hij geen aspiraties in die zin te hebben. De 

burgemeesterstitel keerde terug naar de familie Pendris, in de persoon van Guillaume 

Peeters (1815-1900), die echter in 1854 als notaris naar Rekem vertrok en de 

burgemeesterssjerp ging over naar zijn broer, dr. Paulus Gisbertus Peeters (1819-1898), die 

burgemeester tot zijn overlijden in 1898. Beide opeenvolgende burgemeesters Peeters 

waren broers van de Maria Paulina Peeters op wie Jean Mathieu Indekeu verliefd geworden 

was …, en Jean Mathieu heeft misschien wel gedacht dat hij eventuele politieke ambities 

moest onderdrukken als hij zijn Maria Paulina ooit in het huwelijksbootje wilde krijgen? 

 



De echtgenoten Peeters-Pendris overleden in het huis Scholtissen (Dorp 24): hij op 9 

augustus 1857 en zij op 22 januari 1869. Jean Mathieu Indekeu en Maria Paulina Peeters 

moesten misschien wel omwille van de zogenaamde naijver tussen de families Pendris en 

Indekeu hun aanvankelijke huwelijksplannen opbergen. Pas op 28 februari 1859 stapten ze 

in het huwelijksbootje; hij was toen al 46 jaar oud en zij 41! Hadden zij willen wachten tot 

alle ouders overleden waren? Verloren zij toch hun geduld? In elk geval, bij hun huwelijk 

was de 79-jarige moeder Pendris present; de kranige dame overleed overigens pas 10 jaar 

later. 

 

Jean Mathieu Indekeu-Peeters (1813-1882) (generatie 2 – deel 1)  

Landbouwer-grondeigenaar en stamvader van de tak Neeroeteren-dorp alias “van de 

notaris” 

 

Jean Mathieu Indekeu werd op 7 januari 1813 te Neeroeteren geboren als tweede kind - en 

als oudste kind in leven - van Matheus Indekeu en Joanna Gertrudis Janssen. Toen zijn 

vader, de burgemeester, in 1850 overleed, was de oudste zoon nog landbouwer. Wij mogen 

redelijkerwijze aannemen dat hij dan nog in het ouderlijk huis woonde, in het huis Lipsen in 

het Geisteren 52, samen met zijn ongehuwde broer (de bierbrouwer Petrus Johannes) en 

zus (Maria Gertrudis), die er zouden overlijden respectievelijk op 26 augustus 1859 en op 12 

maart 1861.  

Jean Mathieu was – ingevolge de voormelde familiale naijver - al 46 jaar oud toen hij op 28 

februari 1859 huwde met de ook niet meer piepjonge, want 41-jarige dorpsgenote Maria 

Paulina Peeters (1818-1905). Daags tevoren sloten de trouwlustigen voor notaris 

Schoolmeesters uit Maaseik een huwelijkscontract. De bruid was niet de eerste de beste. 

Haar oudste broers Willem (Guillaume) en Paul waren respectievelijk notaris in Rekem en 

geneesheer/burgemeester in Neeroeteren. Haar jongste broers Jan Lodewijk en Philippe 

Jacobus waren geestelijken en zouden hun “carrière” beëindigen als pastoor-deken, 

respectievelijk in Peer en in Tongeren. Bij het burgerlijk huwelijk ondertekende de moeder 

van de bruid als enige overlevende ouder mede de akte. Dat moeder Pendris en de broers 

Peeters de huwelijksakte mede ondertekenden, lijkt erop te wijzen dat toen van familiale 

naijver tussen Indekeu en Pendris geen sprake meer was.  

 

Vermoedelijk ging het “jonge” paar onmiddellijk daarna wonen in het Scholtishuis aan het 

Dorpsplein, waar eeuwenlang het “hoofdkwartier” van de familie Pendris was. Na het 

overlijden van schoonmoeder/moeder Pendris in 1869 mochten Jean Mathieu Indekeu en 

zijn vrouw door familiale deling eigenaar worden van het statige dorpshuis, waar Jean 

Mathieu zou overlijden op 7 maart 1882. Maria Paulina Peeters erfde Scholtisse met alle 

inboedel, als tegenprestatie voor de studiekosten die haar vier broers bij de ouders hadden 

teweeggebracht. Dat viel niet in goede aarde bij voornoemde broers Peeters.  

Alhoewel Joannes Matheus Indekeu en Maria Paulina Peeters op relatief late leeftijd 

huwden, werden er in het gezin nog drie kinderen geboren, drie zonen: 

1 Josephus Philippus Matheus Martinus Wilhelmus, Joseph genoemd, geb. 20-01-1861, 

later advocaat te Tongeren (straks meer over hem); 

2 Wilhelmus Alphonsus Ludovicus, Alphonsus genoemd, geb. 21 april 1864, brouwer te 



Neeroeteren en ongehuwd overleden op 6 juli 1921 te Peer. 

3 Franciscus Antonius Alphonsus Jacobus, Jacques genoemd, geb. 27 april 1866, later 

notaris te Neeroeteren (ook over hem verderop een apart kapittel).   

Bij de geboorte van het laatste kind Jacques, was de moeder bijna 48 jaar oud; uit dank voor 

de goede afloop werd tien jaar later (1876) in Neeroeteren het nog bestaande 

Scholtiskapelletje gebouwd. 

 

Of Jean Mathieu de oprichter was van de jeneverstokerij die zijn jongste zoon, Jacques, later 

zou exploiteren, is onzeker. Wel is zeker dat hij betrokken was bij het molenaarsberoep. Zo 

werd hij in de periode 1867-1871 eigenaar van twee watermolens in Neeroeteren: de 

Leverenmolen en de Kleeskens- of Klaaskensmolen. Beide molens zullen door erfenis 

overgaan op zijn zoon Jacques, de latere notaris van Neeroeteren, die de Leverenmolen in 

1905 verkocht aan Jacob Cornelissen-Bergmans terwijl de Klaaskensmolen nog lang in de 

familie zou blijven (o.a. eigendom zou worden van wijlen Franz Indekeu, notaris te 

Zoutleeuw). 

Eerder in de genealogie Indekeu hebben we al een hypothetische uitleg geformuleerd voor 

het feit dat Jean Mathieu geen poging ondernam om zijn vader als burgemeester op te 

volgen. Dat hij niettemin in politiek geïnteresseerd was en toch enige invloed wilde laten 

gelden, bleek toen het Tongerse weekblad “De Postrijder” op 16 maart 1882 over zijn 

begrafenis berichtte en daarbij vermeld werd dat de overledene “lid der commissie van den 

katholieken bond des arrondissements Maaseik” was. Provincieraadslid P.N. 

Schoolmeesters zei in zijn grafrede: “De katholieke partij verliest in hem een goeden en 

ijverigen strijder”. 

 

 

 

 

 

Johannes Jacobus Indekeu-Gielen (1825-1857) 

De jong overleden stamvader van de Indekeus “van het kanaal” 

(generatie 2 – deel 2) 

 

Johannes Jacobus Indekeu, de jongere broer van Jean Mathieu Indekeu, werd geboren te 

Neeroeteren op 29 april 1825; hij was de jongste van de zeven kinderen van Matheus 

Indekeu en Joanna Gertrudis Janssen. Naar wij redelijkerwijze mogen aannemen kwam hij 

ter wereld in het ouderlijk huis, het huis Lipsen in het Geisteren. 

 

Nog in zijn studietijd aan het Klein Seminarie te Sint-Truiden (1843-44) kloeg hij over 

fysische zwakte die hem verhinderde naar de universiteit te trekken. Vermoedelijk leerde 

zijn vader hem daarom de landmetersstiel aan. Als landmeter werd hij inderdaad vermeld 

toen hij in 1850 het overlijden van zijn vader ging melden. In datzelfde jaar was hij lid van 

het Weldadigheidsbureel (bestuur OCMW) van Neeroeteren. 

 

Op 1 juli 1851 huwde hij, 26 jaar oud, te Ophoven met de 25-jarige Antonetta Hubertina 

Gielen, die soms ook Geelen werd genoemd. In Ophoven werd zij geboren op 26 januari 



1826 als dochter van landbouwer-burgemeester Abraham Jacobus Wilhelmus Gielen 

(afkomstig van het Nederlandse Ohé & Laak) en Maria Catharina Rutten.   

Het jonge stel ging in het Geisteren aan de kanaalkom wonen, in de woning die vader 

Matheus Indekeu er in 1828 had laten optrekken. Johannes Jacobus was hier actief als 

landbouwer en handelaar; in 1855 werd hij vermeld als “batelier et négociant à 

Neeroeteren”. Uit de nota’s van zijn zoon Jacobus blijkt dat Johannes Jacobus, behoudens 

een hoeve ook een siroopfabriekje exploiteerde. 

De kinderen volgden elkaar in snel tempo op. Voorvoelde Johannes Jacobus dat hij haast 

moest maken en dat “Magere Hein” al op hem stond te wachten?  De kinderen: 

- Maria Joanna Catharina, geb. 06-04-1852, maar dezelfde dag overleden; 

- Matheus Jacobus Wilhelmus, Jacobus genoemd, geb. 07-03-1853, later o.m. bierbrouwer 

(over wie verderop een apart hoofdstukje); 

- Martinus Hubertus, geb. 11-11-1854, overl. 11-11-1940 Neeroeteren, seculier priester; 

- Carolus Joannes, Charles genoemd, geb. 16-02-1856, later stamvader van de tak Eksel (zie 

verder); 

- Joanna Maria Catharina, geb. 21-11-1857; zij was slechts 3 jaar oud toen zij op 09-02-1861 

in het huis aan het kanaal, Geisteren 22, overleed. 

 

In 1857 sloeg het noodlot zwaar toe in het gezin Indekeu-Gielen. In de vroege morgen van 

21 februari overleed Joannes Jacobus Indekeu, nog geen 32 jaar oud, aan de zwarte pokken. 

Zijn vrouw was toen net in verwachting van een meisje dat precies negen maanden later 

zou geboren worden. De weduwe Hubertina Antonia Gielen, overleed – bijna een halve 

eeuw later - te Neeroeteren op 19 juni 1903. Zij was toen 77 jaar oud en had dus alleen 

moeten instaan voor de opvoeding van haar drie zoontjes: Jacobus (1853-1925), Martinus 

(1854-1940), en Charles (1856-1919).  In het familiearchief is haar boekhouding uit de jaren 

1857-1860 bewaard gebleven, waaruit blijkt dat zij moedig en zo nodig hardnekkig de 

boerderij en het siroopfabriekje van haar overleden echtgenoot verderzette. In 1870 verliet 

ze de gebouwen aan de kanaalkom en nam haar intrek op de ouderlijke Lipsenhof, waar ze 

de brouwerij nieuw leven inblies, daarbij stilaan geholpen door haar oudste en jongste 

zoon. In 1886 zou de oudste zoon boerderij en brouwerij van haar overnemen. In 1887 

verplaatste hij de brouwerij naar de kanaalkom en moeder Gielen sleet daar nog vele jaren 

haar oude dag; zij overleed er in 1903.  

 

Joseph Indekeu-Marchot  (1861-1938), advocaat te Tongeren, professor aan de 

universiteit van Luik (generatie 3, deel 1) 

 

Joseph Indekeu werd in Neeroeteren geboren in 1861 als oudste zoon van het echtpaar 

Jean Mathieu Indekeu-Peeters. Zijn middelbare studies aan het Klein Seminarie te Sint-

Truiden beëindigde hij in 1879 met een Prijs voor “rekenen” (hij hield van cijfers) en hij trok 

vervolgens - als eerste van de Indekeus - naar de Leuvense universiteit, waar hij in 1880 in 

de rechten ingeschreven werd. Op 30 juli 1884 behaalde hij er met grote onderscheiding het 

diploma van doctor in de rechten en op 7 oktober dat van kandidaat-notaris met 

onderscheiding. Later zouden nog heel wat familieleden dezelfde humane studierichting 

volgen aan dezelfde universiteit, waar zijn academische ambities momenteel voortleven in 

één van zijn kleinzonen, maar in een heel andere richting met - en dat doet hem postuum 



zeker plezier - heel veel “rekenen”.  

Op 15 oktober 1884 legde hij als advocaat de eed af voor het Hof van Beroep te Luik. Dat 

zou het begin worden van een lange advocatencarrière te Tongeren, waar hij bij de 

plaatselijke rechtbank van eerste aanleg als plaatsvervangend en vaak als effectief rechter 

zou optreden, vooral in de oorlogsjaren. Zo was hij voorzitter van de rechtbank van 

oorlogsschade en kreeg in 1929 de medaille van “Restauration Nationale”. Hij pleitte vaak in 

het Nederlands, vanaf het begin (1884), als enige. Pas in 1889 werd de eerste taalwet 

ingevoerd op het gebruik van het Nederlands in de rechtspleging van strafzaken. Hij was 

zowat een halve eeuw advocaat, en dat o.m. voor de ministeries van openbare werken, van 

de spoorwegen, van de marine, van de post, van de telefonie en telegrafie, enz. Tot 

driemaal toe werd hij verkozen tot stafhouder van de balie te Tongeren, telkens met een 

tussentijd van tien jaar: 1904-06, 1915-17 en 1924-25. 

Vrij vlug lanceerde hij zich in de politiek als overtuigd katholiek: in 1889 werd hij 

gemeenteraadslid te Tongeren en van 1892 tot 1900 was hij er schepen van onderwijs. In 

1894 (tot 1898) werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger van het arrondissement 

Tongeren, met 11.160 stemmen tegen 7.985 voor de liberale tegenkandidaat. Hij legde de 

grondwettelijke eed af in het Nederlands. De Waalse socialisten onthaalden dat op 

hoongelach; één van hen zei spottend dat hij en zijn partijgenoten dan ook in het Waals hun 

eed zouden doen! Aan de parlementaire debatten nam hij zeer actief deel, wat mogelijk 

was door zijn naar verluidt grondige dossierkennis. Altijd was hij een groot verdediger van 

de belangen van Limburg. Zijn bekendste tussenkomst was zijn rede voor de Kamer op 12 

augustus 1895, waarvan de integrale tekst, inclusief de ironische dialogen, goed bewaard is 

gebleven. Joseph Indekeu junior heeft die honderd jaar later nog eens laten herleven, en de 

tekst bleek nog actueel te zijn, wat de blijvende achterstand van Limburg nog maar eens 

onderstreept. In zijn tijd gold als axioma van de administratie: “Le Limbourg peut attendre!” 

Aanleiding tot zijn speech was de goedkeuring van de buitengewone begroting van 

openbare werken. Hij hekelde de regering die zijn provincie ook dat jaar (1895) weer 

financieel in de kou liet staan, ondanks herhaalde fraaie beloftes. Zo lag er bijvoorbeeld, en 

dat had hij zelf uitgerekend, van de 3250 km Belgische spoorwegen amper 45 km in 

Limburg. Een ander cadeau van de overheid waren de aanpassingswerken aan de Maas in 

Wallonië. Die veroorzaakten in Limburg overstromingen. Vanuit legislatief standpunt heeft 

hij interessante bijdragen mogen leveren aan de voorbereidingen van wetsontwerpen en 

wetsvoorstellen. Zo was hij rapporteur van het wetsvoorstel Woeste ter wijziging van de 

vereiste leeftijd van een huwelijk zonder toestemming van de ouders (wet van 1896).  

In de herfst van zijn leven werd hij in 1919 door de Rijksuniversiteit van Luik gevraagd er te 

doceren: strafrecht, strafrechtelijke procedure, en opstellen van notariële akten, allemaal in 

het “Vlaams”. Hij kreeg al gauw de bijnaam “l’Université flamande de Liège”, die hij 

koesterde. In 1928 werd hij er buitengewoon hoogleraar; in 1930 gewoon hoogleraar. In 

1931 ging hij zoals de wet voorschreef met emeritaat; hij was 70. In het verlengde van die 

leeropdracht publiceerde hij o.m. vanuit een eerder theoretische invalshoek over het 

probleem van de gemene muur, en leefde zodoende zijn academische aspiraties uit. 

Dat hij van avontuur hield, mag blijken uit de anekdotes die de ronde doen, zoals zijn uitstap 

heen en terug naar het westen van het land; uitstap die uitliep op een oversteek naar 

Engeland, puur “voor de lol”. Hij bleef dat soort gezonde nevenactiviteiten altijd 

onderhouden. Zo trok hij op 78-jarige leeftijd erop uit naar Zwitserland voor een 



verjongingskuur, waarbij één van de oefeningen erin bestond om zonder kleren in de 

sneeuw te rollen! 

Bij dat alles mogen we niet vergeten zijn charmante vrouw in de kijker te stellen. Hij huwde 

Marthe Marchot (1860-1921) uit Brussel en vijf van zijn zes kinderen zouden priester of 

religieuze worden: 

- Jean Albert (1893-1968), die zijn middelbare studies in 1907 aan het Klein Seminarie te 

Sint-Truiden beëindigde, vervolgens rechten studeerde aan de universiteiten van Namen 

(1908-10) en van Leuven (1911-14), nam later de advocatenpraktijk van zijn vader in 

Tongeren over; tevens was hij reserve-officier in het Belgisch leger. Hij huwde met Marie 

Madeleine Maes (1895-1952) uit Leuven en in 1957 met Thérèse Nulens (geb. 1914) uit 

Ophoven; 

- Marie-Louise (1892-1925), Marguerite (1895-?) en Marthe (1903-1968) waren alledrie 

Zuster van het H. Hart; 

- Robert (1898-1976), seculier priester, overleden als pastoor te Nieuwerkerken; 

- Pascal (1905-1992), jezuïet en bekend musicus-organist en beiaardier te Oostakker. 

 

Joseph heeft het leven in alle sereniteit mogen verlaten in 1938. Op een avond na de 

gezamenlijke maaltijd, thuis in Tongeren, zei hij, voor hij naar zijn kamer ging: “Mes enfants, 

je vais me reposer”. 

 

Zijn afstammelingen noemen we binnen de familie: “tak Tongeren”. 

 

 

 

Jacques Indekeu-Janssen (1866-1954) 

Stichter van een notarisdynastie te Neeroeteren 

(generatie 3, deel 2) 

 

Franciscus Antonius Alphonsus Jacobus Indekeu, Jacques genoemd, werd op 27 april 1866 in 

Neeroeteren geboren als derde en jongste zoon van de 53-jarige grondeigenaar Joannes 

Mathieu Indekeu en Maria Paulina Peeters.   

Bij zijn geboorte was zijn moeder al 48 jaar oud, en omdat de geboorte gunstig verliep zou 

10 jaar later het Scholtiskapelletje gebouwd worden, dat nog altijd bestaat. Zijn middelbare 

studies zal hij wel aan het Klein Seminarie te Sint-Truiden gedaan hebben. In 1885-1886 

volgde hij aan de Leuvense universiteit de opleiding notariaat; zijn oudere broer Joseph was 

er het jaar voordien in de rechten afgestudeerd. Daarna was Jacques een aantal jaren 

werkzaam als stagiair in het notariaat te Rekem (minstens tot 1891), maar slaagde er niet 

dadelijk in notaris te worden. In 1896 deed hij een poging in Eksel benoemd te geraken, 

waar notaris de Caritat de Peruzzis naar Sint-Pieters-Leeuw vertrokken was. Ondanks veel 

steun van het “Maeseycker Weekblad” moest Jacques Indekeu de duimen leggen voor de 

Overpeltse burgemeester Emiel Smets, die door minister Helleputte gesteund werd omdat 

hij een Boerenbond-man was. 

Daarom boorde Jacques Indekeu andere inkomensbronnen aan. 

In 1898 begon hij samen met zijn neef Jacobus Indekeu (1853-1925) “van het kanaal” een 

landbouwstokerij op Scholtissen, in de vorm van een coöperatieve vennootschap. Ieder van 



beiden bracht 20.000 fr. in, en daarnaast waren er een veertigtal landbouwers-

aandeelhouders, die samen 10.000 fr. inbrachten. Het bedrijf werd stopgezet in 1902, maar 

in 1904 hervatte Jacques Indekeu, nu samen met (Pieter Theodoor?) Goyens, de 

stokersstiel. Dat de hervatting van activiteiten niet van een leien dakje liep, lezen we in het 

weekblad “De Onafhankelijke der Provincie Limburg” van 19 april 1904: “NEEROETEREN – 

Verleden Zaterdag hadden wij bijna erge ongelukken te betreuren gehad. Men deed eene 

proef tot in werkingstelling in de onlangs opgerichte stokerij van M. Indekeu. Eene 

stoompomp werkte niet wel; MM. Indekeu en Goyens, bijgestaan door den machinist H. 

Doumen, trachtten ze te herstellen met de pomp warm te maken en ze vervolgens te 

soldeeren. Terwijl men hiermede bezig was, sprong opeens, met een dreunenden knal, de 

pomp aan stukken. M. Indekeu ontving een stuk ijzer schuins tegen de borst en kreeg 

terzelfdertijd het gezicht vol asschen, zodat hij bewusteloos ten gronde rolde en slechts na 

een uur het bewustzijn terug kreeg; M. Goyens ontving eenige lichte brandwonden aan de 

hand en de machinist bleef ongedeerd. Dr Peeters dezer gemeente, dadelijk ter plaatse 

gekomen, kon bestatigen dat den toestand der gekwetsten niets bezwarends opleverde”. 

 

Jacques Indekeu, 34 jaar oud, huwde op 9 februari 1901 te Rekem met de 26-jarige 

Francisca Lucia Hubertina of Francine Janssen, die in Rekem geboren was op 15 april 1874. 

Behoudens de stokerij had Jacques Indekeu ook een watermolen te Neeroeteren, namelijk 

de Leverenmolen die hij van zijn vader Jean Mathieu moet geërfd hebben, en die hij in 1905 

verkocht. Een andere watermolen, ook van zijn vader geërfd, namelijk de Klaaskensmolen, 

behield hij. Omstreeks 1916 bouwde hij hem om tot een houtzaagmolen (thans de enige in 

zijn soort in Vlaanderen!) 

In 1905 was hij eindelijk tot notaris benoemd, meer bepaald te Hamont. In 1911 overleed 

notaris Henri Eyben van Neeroeteren en Jacques trok vanuit Hamont terug naar zijn 

geboortedorp en was er notaris van 1911 tot 1938. Hij overleed er, 87 jaar oud, op 7 april 

1954. Zijn echtgenote Francine Janssen overleefde hem nog vele jaren en was bijna 98 toen 

ze in Hasselt op 11 april 1972 overleed. 

Van hun negen kinderen werden er liefst drie notaris, terwijl twee andere zonen pater-

jezuïet werden. De kinderen: 

- Gerard (geb. 1902), gehuwd met de Brusselse Suzanne Corbeel (geb.1908), die eerst 

notaris te Leopoldsburg was, maar later te Haren bij Brussel; 

- Madeleine (geb. 1903), echtgenote van Jozef Spaas (1897-1992) uit Sint-Huibrechts-Lille; 

- Jean (geb. 1905), jezuïet; 

- Michel (geb. 1906), gehuwd met Marie-Louise Sallets uit Betekom, notaris te 

Neeroeteren van 1938 tot 1968; 

- Jacques (geb. 1908), jezuïet; 

- Marie-Louise (geb. 1910), die huwde met Jan Roex (1905-1979), apotheker te Bree; 

- Eugène (geb. 1913), arts, die in 1948 omkwam bij een jachtongeval in Congo; 

- Franz (geb. 1915), echtgenoot van Louise Goffin (geb. 1923), notaris te Zoutleeuw; 

- Flore (geb. 1917), studiemeesteres bij de Blauwe Nonnen in Hasselt, stad waar ze nog 

altijd verblijft (rusthuis in Demerstraat).  

Flore, het laatste kind, werd geboren in volle Eerste Wereldoorlog (1914-18). Belgische 

soldaten aan het front kregen nieuwtjes van thuis via het maandblad De Maeseyckenaer, 

dat in Le Havre werd uitgegeven, en waarvan de plaatselijke correspondenten Paul Eyben 



en Jacques Indekeu bleken te zijn. 

Jacques Indekeu was de eerste van een hele dynastie notarissen Indekeu te Neeroeteren 

(zoon Michel, kleinzoon Robert, achterkleindochter Anita). Aanvankelijk was het notariaat 

gevestigd aan het dorpsplein, met Robert aan de Maaseikerweg (naast de zuivelfabriek). 

 

De afstammelingen van Jacques Indekeu noemen we in de familie “tak Neeroeteren-dorp”. 

 

 

Jacobus Indekeu-Nulens (1853-1925) 

Bierbrouwer, ontginner en vader van een groot gezin (16 kinderen!) 

(generatie 3, deel 3) 

 

Matheus Jacobus Wilhelmus Indekeu, die in het dagelijkse leven bij zijn tweede voornaam 

zal genoemd worden, zag het levenslicht op 7 maart 1853.  Hij was later o.m. bierbrouwer. 

Op dinsdag 31 augustus 1880 huwde hij, 27 jaar oud, te Bree met de 21-jarige Maria Helena 

Ferdinandina Nulens, die in Bree op 9 augustus 1859 geboren was als dochter van 

Leopoldus Nulens en Maria Theresia Frencken.  Ook Helena Nulens stamde uit een 

bierbrouwersfamilie, zowel aan vaders- als aan moederszijde. 

Bierbrouwer Matheus Jacobus Wilhelmus Indekeu werd 72 jaar oud. Hij overleed op 26 

oktober 1925. Maria Helena Ferdinandina Nulens overleefde haar man nog 8 jaar. Zij 

overleed in de leeftijd van 73 jaar op 24 mei 1933. 

 

Dat we op stamvader Jacobus Indekeu-Nulens iets uitgebreider ingaan, heeft twee redenen: 

- hij is de overgrootvader van één van de samenstellers van deze brochure; 

- hij liet een interessante autobiografie na, waaruit we hierna putten; in schuine druk zijn 

eigen woorden (vandaar de ik-vorm) en in rechte druk onze toevoegingen. 

 

Mijn grootvader Matheus Indekeu (1786-1850) bouwde in 1828 een huis aan den bassin der 

Zuidwillemsvaart, waar mijn vader Johannes Jacobus (1825-1857) na zijn huwelijk in 1851 

zijn intrek nam. Hij bouwde er de schuur alsmede een gebouw tegen het huis voor stallingen 

en zolders. In 1857 stierf hij plotseling ten gevolge der zwarte pokken, op 32-jarige leeftijd. 

Ik was toen nog geen 4 jaar oud en heb hem dus amper gekend. 

In dit huis wierd ik geboren op 7 maart 1853 en bracht er mijne kinderjaren door onder de 

leiding van eene godvreezende en zeer werkzame moeder. Eene boerderij waaraan door 

mijn vader zaliger een klein siroopfabriek was toegevoegd, maakte de broodwinning uit.  

1856-59 vertrouwde men mij in de bewaarschool pas te Neeroeteren opgericht en gehouden 

door zusters. In de jaren 1859-1866 ging ik ter school bij den lang betreurden onderwijzer 

Martinus Lipkens, van Tongerloo geboortig. De school was gelegen tegen de kaplanie, langs 

de kleine beek op het kerkhof. Na de Paasch-vacantie 1866 vertrok ik naar het pas 

opgerichtte college te Bree. Ik was gehuisvest deels bij mijne tante op Genamolen te Beek en 

deels bij mijn heeroom E.H. Martinus Indekeu (1817-1881), in dien tijd pastoor te Gerdingen. 

Dit gesticht werd bestierd door den E.H. Ketelbueters. Als Professoren waren werkzaam de 

E.E.H.H. Closset en Frison kaplaans te Bree en de H.H. Muls en Cuppens, leeken. Ik studeerde 

er af in augustus 1869. 



In den herfst van dit jaar hielp ik aan de werkzaamheden van het siroopfabriek, en op 1 

januari 1870 verhuisden wij naar de brouwerij op het voorvaderlijk goed Lipsenhof. De 

gebouwen waren in erbarmelijken toestand, het huis onbewoonbaar, schuur, stal en verdere 

nevengebouwen versleten. Het huis wierd onmiddellijk betamelijk gemaakt en in 1871 

bouwden wij eene nieuwe schuur die nu gaat gebezigd worden voor brouwerij en mouterij. 

In 1872 wierd de oude stal in steenen opgetrokken. Deze van geenen dienst meer zijnde, is 

afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe huis in 1912 gemetst. Het materieel in de 

brouwerij was zoo gebrekkig mogelijk, even als de moutvloer en de bierkelder. Het bier 

wierd sterk gebrouwen, en was dikwijls niet klaar, maar de menschen waren in dien tijd ligt 

tevreden. De boerderij was nogal groot en wierd bestierd door een bejaard en ervaren 

knecht Hendrik Broekx van Tongerloo, die bij ons na 35 jaren dienst in 1893 overleed. 

Mijn broer Martinus (1854-1940) eindigde in 1872 zijne studiën te Bree en mijn broer 

Charles (1856-1919) in het collegie te Weert. Er werd besloten dat ze samen naar het Klein 

Seminarie te St. Truiden zouden verhuizen, en ik vertrok met mijne broeders, doch om na een 

jaar verblijf, ditmaal voor goed weer te keren. Charles was ook van gedacht dat hem het 

studeren te zwaar viel en bleef kort daarna aan huis. Het scheen mij niet praktisch om 

samen aan dezelfde zaak gaan te werken en ik nam de gelegenheid waar die zich aanbood 

om de zaken over te nemen van mijn oom Jos Schoolmeesters en mijn tante Maria Catherina 

Indekeu te Beek bij Bree. Ik landde daar aan op 11 augustus 1875 en oefende mij zoozeer 

mogelijk in den molderstiel tot den dag der overname 1 januari 1876. Oom en Tante 

betrokken het huis dat zij in het dorp van Beek gebouwd hadden. De overname omvatte 

o.m. 3 paarden, 12 stuks hoornvee, karren en verder akker en molengetuig, de in magazijn 

staande molensteenen, de grassen in de schuur, in het veld en op zolder, enz. Mijn 

huishouden bestond uit eene keukenmeid en eene stalmeid, twee moldersgasten en drie 

paardenknechten. Een scherper twee of drie dagen in de week, een daglooner bijna altijd, 

eene werkvrouw dikwijls. De duurte der granen maakte in die tijden de molster nogal 

winstgevend, en, al waren de lasten groot er bleef toch nog winst aan over. Maar dat 

gesjouw viel me tegen en ik vertrok den 1 januari 1879. Mijn oom was overleden in 1877 en 

ik had voor mijne tante eenen huurling opgezocht, die mij zou opvolgen, toen ik naar 

Neeroeteren terugkeerde. In gezelschap met een makker richtte ik er een sigarenfabriek op, 

maar wierd al spoedig gewaar dat ik voor dat vak niet in de wieg was gelegd. Na een jaar 

verliet ik die zaak, doch niet zonder er van die pluimen in te laten die mij te Beek waren 

aangegroeid. 

In 1879 brak de bekende “schoolstrijd” uit en als goede katholiek was ik initiatiefnemer en 

“sponsor” bij de oprichting van een katholieke school te Neeroeteren. 

Intusschentijd, Sept. 1879, was mijn broeder Charles getrouwd en naar Exel verhuisd en ik 

kon niet beter verzinnen dan maar wederom bij moeder het oude vak aannemen. Met 

Pinxteren 1880 vierde broeder Martinus zijn eerste H. Mis, en ik zou ook van levensstaat 

veranderen. Mijn huwelijk met Helena Nulens (1859-1933) werd voltrokken te Bree op 31 

augustus 1880. Wij namen onze intrek bij moeder en werkten er voor algemeene rekening 

tot 1 januari 1886 wanneer ik brouwerij en boerderij overnam. Ons huis was in slechten 

staat, en het beviel mij beter een nieuw te bouwen aan den bassin waar ten minste goede 

gebouwen bestonden om in brouwerij-mouterij te werden overgemaakt. In 1887 wierd het 

huis onder dak gebracht en in den zomer daaropvolgend voltrokken. Brouwerij en mouterij 

wierden verhuisd en daags voor St-Lambertus kermis namen wij er onzen intrek, dus in 



september 1888. 

Mijne moeder (Antoinette Gielen) die ons vergezelde, heeft er nog 15 jaren met ons 

verbleven. Ze stierf dan 19 juli 1903 in haar 78
ste

 jaar. Sedert ons verhuizen had ik den akker 

zeer verkleind. Ik had dus niet teveel bezigheden. ’T Was in het begin dat men ons de 

kunstmeststoffen leerde gebruiken. Er bestond in de omstreken nog geen huis tot 

uitverkoop, en ik heb dien handel dan 5 of 6 jaren gedragen. Na dien tijd kwamen er overal 

huizen voor uitverkoop en ik hield op den artikel om te zetten temeer daar zich eene zaak 

voordeed, die eene gansche omwenteling in mijne zaken en bezigheden zou brengen. 

De Geystersche heide te Neeroeteren, groot 700 hektaren, wierd ten jare 1865 verkocht 

voor 256.000 fr aan de H.H. Willem Fléchet en Eugeen Claes aannemers te Luik. De heide 

bestond dan uit hooge streeken en eene menigte vennen die zelfs bij zomerdag niet droog 

kwamen, Den ganschen zomer zat er volk strooisel te kappen. De verkoop van de hei was 

dan ook ongaarne door de bevolking gezien. 

Het droog maken der vennen trok het eerst de aandacht der ontginners. Met groote 

onkosten zochten zij in het verbeteren der witbeek voldoenden afloop naar de Maas, aan ’t 

wit paard te Ophoven. De witbeek, de tapziep, de schansziep, de schaagterbeek wierden 

rechtgetrokken en merkelijk vergroot en weldra, doch ten prijze van grove kosten liep de 

eigendom droog. De eigenaars bouwden de winning (ferme “l’Avenir”) waar weldra 20 

paarden en 12 koppelen ossen iederen morgen uit de stallen wierden gebracht om in die 

ongeregelde velden de ploeg gaan te trekken. Na korten tijd oogste men graan op ongeveer 

300 hektaren in die streeken die tot cultuur het best geschikt schenen. De uitslagen waren 

echter wel niet diegene die de ontginners verwacht hadden … en ze waren zeer genegen tot 

verpachten over te gaan. In den zomer 1890 had ik reeds van de familie Fléchêt in huur 

genomen 16 hektaren weiland. Ik nam in huur om te aanvaarden 15 maart 1891 den 

eigendom Pennoy–Claes 56 hektaren, en de winning met 55 hektaren. De gezamenlijke 

grootte der aanpachtingen bedroeg 130 hektaren en het eerste jaar gaf eene winst van 7000 

fr. Dit gaf moed om in 1892 over te gaan tot aankoop van (…) 55 hektaren akker en weiland, 

28 hektaren dennenbosschen en er groeiden ongeveer 300 canadasbomen; en later 42 

hektaren onbeplantten eigendom gelegen ten noorden van den voorgaander. In totaal ging 

ik dus op 125 ha land- en bosbouw bedrijven, en later ook nog fruitteelt. 

Reeds voor mijn intrek op de winning hield ik een kudde schapen in genootschap met Pieter 

Segers van Solt. Wij kochten dragende ooien in de omstreken van Horst en Venray. Het 

schaap is teder van gestel en weinig geschikt voor mijn gronden, en wij hielden op bij gebrek 

aan voldoende winst. In 1898 begon ik met neef Jacques Indekeu, candidaat-notaris, een 

samenwerkende landbouwstokerij en hield er –in dat verband-  ongeveer 60 à 70 runderen 

op na. Ingevolge ongunstige overheidsmaatregelen hielden we hiermee op in 1902. 

 

Ik had intussen een groot gezin opgebouwd, want op 21 jaar tijd werden ons liefst 16 

kinderen geboren:  

- Leopold (1881-1944), in 1911 gehuwd met Josephine Deckers, na zijn collegestudies te 

Bree (omstreeks 1900?) koos hij ervoor geen hogere studies te volgen en werd brouwer 

te Neeroeteren; 

- Maria (1882-1935), vanaf 1909 Zuster Ursule bij de Ursulinen te Maaseik; 

- Charles (1883-1942), dr in de rechten (na studies te Leuven 1905-1911), thans gevestigd 

te Neerpelt, later gehuwd met Agnes Millech, en notaris te Lommel; 



- Damien (1884-1969), na middelbare studies te St-Roch en studies agronomie (te 

Leuven?) vertrok hij naar Congo 3 dec 1910 als agent de culture. Thans te Tshopo bij 

Stanleyville, later gehuwd met Anna Geusens; 

- Ferdinand (1885-1886), overleden nog voor hij één jaar oud was; 

- Anna (1886-1968), trad in het klooster der zusters van Maria te Leuven 1908. Thans 

werkzaam te Herderen; 

- Pauline (1888-1972), trouwde 1 mei 1916 Joseph Indekeu van Meeuwen, die later 

stichter-directeur van de brouwerij te Alken werd; 

- Lambert (1889-1978), Ingenieur in de suikernijverheid; doet op dit ogenblik (1917?) zijne 

eerste Campagne te Sas van Gent, later gehuwd met Gabriëlle Vertessen, fruitkweker te 

Neeroeteren; 

- Jack (1890-1945), na middelbare studies te Sint-Truiden en Namen, Student in de 

medecijnen aan de hoogeschool te Leuven. In den oorlog vrijwilliger, later gehuwd met 

Maria De Wilde, directeur melkfabriek Neeroeteren; 

- Fernanda (1892), trouwde 3 januari 1922 Albert Agemans van Casterlé (Kasterlee); 

- Leon (1893-1911), die als kind stierf; 

- Edouard (1894-1895), overleden nog voor hij één jaar oud was; 

- Marthe (1895-1942), zuster Angèle bij de Ursulinen te Maaseik (ingetreden in 1925); 

- Gérardine (1897-1985), trad in het Ursulinenklooster te Maeseyck 5 februari 1922 als 

zuster Hélène; 

- Alice (1898-1997), ongehuwd, bleef in Neeroeteren als steun en toeverlaat was voor 

oude of zieke familieleden; 

- Charlotte (1902-1903), een nakomertje dat we vroeg moesten afgeven. 

 

Het uitbreken van den oorlog begin Augustus 1914 heeft natuurlijk onze werkzaamheden 

heelemaal het onderste boven gezet. Door de overrompelaars wierd moord en roof en brand 

gepleegd op verscheidene hoeken van ’t land.  Te Visé, Aerschot, Leuven, Dendermonde, 

Lanaeken, Exel enz. en de gansche bevolking was ten prooi aan afschrik voor het naderen 

der eerste vijandelijke legers in onze streek. De menschen vluchtten uit hunne huizen en 

gingen zich verbergen in bosschen en struiken, met zich voerende paarden, hoornvee, 

kleedingstukken, lijnwaad en al wat aan kostbaarheden te redden viel. Niet alleen 

geldwaarden, maar insgelijks handelspapieren van eenige aangelegenheid wierden 

verborgen, en op heden (27 Dec 1915) was ik verplicht die papieren en ook dit register uit de 

vocht te halen en aan de kachel te brengen (om te drogen). Toen wij met onze zaken 

vluchtten hadden wij niet het vooruitzicht dat de oorlog van zoo langen duur zou wezen. In 

1925 schreef het Maeseycker Weekblad over mij: “Wie hem hulp vroeg heeft hij ze mild 

geschonken. Tijdens de wereldoorlog (1914-1918), toen ook hier overal de nood zich 

nijpend deed gevoelen en in de steden vooral ontzettend veel gebrek werd geleden, heeft 

hij zich werkelijk afgesloofd om den nood te leningen waar hij slechts kon. Niet minder dan 

tien kinderen uit het Walenland heeft hij te zijnen laste genomen jaren lang, en vier had hij 

er voortdurend bij zich in huis, die er werden behandeld als kinderen van het gezin”. 

Als hevig patriot wilde ik absoluut dat één van mijn zonen als vrijwilliger in het leger dienst 

zou nemen. Omdat ik dreigde zelf het uniform aan te trekken als niemand van mijn zonen 

zou gaan, gaf uiteindelijk zoon Jack (op dat ogenblik student geneeskunde te Leuven) zich 

op en bleef vier jaar lang aan het IJzerfront. 



 

De winning is op 1 Januari 1918 overgenomen door mijn zoon Lambert. Op die manier werd 

hij hereboer aan de Kinrooierdijk 10; hoofdzakelijk fruitteler, maar ook beheerder van 

aanplantingen van rijshout (twijgen of “wissen”). Zijn verzorgde Leopold II-baard gaf 

Lambert Indekeu een aristocratische allure, maar de plaatselijke bevolking durfde hem wel 

eens ‘de Baard van ‘Ki:e’ noemen. Net als zijn achterneef notaris Michel Indekeu was hij lid 

van de raad van beheer van het Technisch Instituut St.-Jansberg te Maaseik. Lambert werd 

89 jaar oud; hij overleed te Neeroeteren op 26 september 1978. 

 

Zeker in de jaren 1890 en 1900 zetelde Jacobus Indekeu in de Neeroeterse gemeenteraad. 

In 1908 kocht hij van de familie Jan Cornelissen-Erens uit Opoeteren de Volmolen, die hij in 

1911 liet vergroten en in 1919 verkocht aan molenaar Leonard Cuppens-Flipkens.  

 

Jacobus Indekeu hield van verzen en rijmen. Gelegenheid daartoe kreeg hij bijvoorbeeld bij 

de geboorte van een Jacques in de familie. Die voornaam was bij de Indekeus zo populair 

dat men de dragers ervan ging nummeren om ze nog uit elkaar te kunnen houden. Jacques 

1 was Peter Jacob (geb. 1849), brouwer te Meeuwen, Jacques 2 was hijzelf (geb. 1853); 

Jacques 3 was de notaris te Hamont en Neeroeteren (geb. 1866); Jacques 4 was de zoon van 

1, die omstreeks 1903 naar Engeland vertrok (geb. 1880); Jacques 5 was de zoon van 2 en 

later directeur van de Neeroeterse melkerij (geb. 1890); 6 was een zoon van 3, de later 

pater-jezuïet (geb. 1908), 7 was aanvankelijk de zoon van 4, geboren in Londen omstreeks 

1913, maar toen die jong overleed, ging het nummer over op de oudste zoon van Leopold 

Indekeu-Deckers (geb. 1914); 8 was de zoon van brouwer Jozef in Alken (geb. 1920), 9 was 

de zoon van Charles Indekeu-Millech (geb. 1924), enz. 

 

In de 17de, 18de en 19de eeuw was Matheus, ook wel Jean Mathieu, als voornaam in trek 

bij de familie, maar ook Arnoldus was erg geliefd. De verklaring voor de laatste voorkeur is 

niet ver te zoeken: Arnoldus was de patroonheilige van de … brouwers.   

 

De afstammelingen van Jacobus Indekeu noemen we in de familie: “tak Neeroeteren-

kanaal”. 

 

 

Charles Indekeu-Tielen (1856-1919) 

Sigarenfabrikant en gemeentesecretaris te Eksel (stamvader van tak Eksel) 

(generatie 3, deel 2) 

 

Charles (Carolus volgens zijn geboorteakte) Indekeu was amper één jaar oud toen zijn vader 

Johannes Jacobus (1825-1857) overleed en werd dus alleen door zijn moeder opgevoed. In 

1872 beëindigde hij zijn middelbare studies aan het college te Weert (Nl.). Daarna ging hij 

samen met zijn twee oudere broers naar het Klein Seminarie te Sint-Truiden, maar alleen 

broer Martinus bleef er en die werd uiteindelijk priester. Charles keerde omstreeks 1874 

terug naar Neeroeteren en stond zijn moeder bij in de ouderlijke hoeve & brouwerij. In 

1879 huwde hij met Marie Anne Tielen (1856-1916) uit Eksel en volgde haar naar haar 

geboortedorp, waar hij van 1879 tot 1910 een sigarenmakerij runde (met als opzichter de 



uit het Nederlandse Woensel afkomstige Hendrik Van Gestel). In 1890 werd hij verkozen tot 

gemeenteraadslid en van 1892 tot 1919 was hij gemeentesecretaris.  

 

Zijn huwelijk werd gezegend met een dubbele koningswens, twee jongens en twee meisjes, 

allen te Eksel geboren: 

- Joseph (1881-1969), beter bekend als Jefke Indekeu, die – na studies notariaat te Leuven 

in de jaren 1904-1907 en een gelijktijdige stage bij notaris Peeters aldaar - in Hasselt 

directeur van de Pensioenkas voor mijnwerkers werd. Hij huwde met Irma Gillard (1881-

1954) uit Stavelot. Hun beide zonen Charles (°1916) en Emile (°1920) trokken de wijde 

wereld in. De eerste trok naar Rome, waar hij eerst student-jezuïet was en later vele 

jaren docent Russisch aan Pauselijke instellingen. De tweede werd Belgisch 

ambassadeur in o.a. Tokio. 

- Josephine (1882-1967), die ongehuwd te Eksel bleef. 

- Martin (1883-1965), gemeentesecretaris te Eksel van 1919 tot 1953, gehuwd met Elisa 

van Leemput (1895-1977) uit Lommel. 

- Hélène (1885-1961), echtgenote van Henri van de Ven (1892-1972) uit Nistelrode (Nl.). 

 

In Eksel ook overleden beide echtgenoten: Maria Anna Tielen op 2 mei 1916, Charles 

Indekeu op 13 augustus 1919. 

 

De afstammelingen van Charles Indekeu noemen we in de familie: “tak Eksel”. 

 

 

III. Uiteindelijk verenigd in een “Meeuwen/Neeroeteren-huwelijk” (1916) 
 

Jozef Indekeu-Indekeu (1888-1972), brouwer te Alken 

(generatie 4) 

 

Dat de stam Indekeu van Meeuwen nog geregeld contact hield met de familie in 

Neeroeteren, wordt bewezen door een huwelijk tussen twee Indekeu-telgen, op 1 mei 1916 

te Neeroeteren: Jozef Indekeu van de stam Meeuwen huwde met Pauline Indekeu van de 

stam Neeroeteren. Iets meer dan een eeuw na het vertrek (1811) van Matheus Indekeu 

naar Neeroeteren werd weer aangesloten met de Meeuwener roots.  

 

Jozef Indekeu (1888-1972) kwam uit een oud brouwersgeslacht. Zijn vader Peter Jacob 

(1849-1920) had de familiale brouwerij weten op te tillen van lokaal tot regionaal niveau. 

Tegen de zin van vader brak Jozef Indekeu zijn nochtans schitterende middelbare studies te 

Leuven af toen hij nog geen 17 was, want hij moest en zou brouwer worden. In de jaren 

1905-1908 ging hij de stiel leren in België en Nederland. Zijn ambitie was de beste in zijn vak 

te worden en hij schrok er dan ook niet voor terug om in de periode 1908-1911 in het verre 

Berlijn voor brouwerij-ingenieur te gaan studeren. Daar kwam hij onder de indruk van de 

baanbrekende professor Wilhelm Windisch, die een fervente propagandist van het Pilsener 

bier was.  

Na een tijdje in een brouwerij te Bornem werkzaam te zijn geweest, kwam Jozef Indekeu in 

1914 op de brouwerij van Haacht terecht. Zijn hart lag echter in Limburg: daar wilde hij een 



grote, industriële brouwerij opzetten. Professor Verhelst, directeur van de brouwerijschool 

van de Leuvense universiteit, stimuleerde hem daarin. In de jaren 1920-22 werkte Jozef 

Indekeu dat plan uit op advies van Verhelst, die zijn oud-student Edouard Boes, brouwer te 

Alken, ervan overtuigde om met J. Indekeu in zee te gaan. In 1923 verenigde het duo zich in 

de n.v. Brouwerij van Alken, welke als eerste in België met een bier van lage gisting op de 

markt kwam: de 'Bock'.  

Indekeu wilde echter naar een bier van het echte Pilsener type en zo brouwde hij vanaf 

1929 de 'Cristal', een succesnummer dat tot op heden door menig bierliefbebber gesmaakt 

wordt. Nog vele jaren kon Jozef Indekeu genieten van de steeds groeiende populariteit van 

zijn geesteskind. Hij overleed te Alken in 1972, op 84-jarige leeftijd.  

Twee zonen, Jaak (°1920) en Jan (°1934), waren later ingenieur op de brouwerij van Alken. 

 

 

4. Aan religieuzen geen gebrek. 
 

Katholiek was men – afgaande op het hoge aantal roepingen -in de familie Indekeu in hart 

en nieren. 

 

Kinderen van Matheus, de stamvader van de Indekeus van Neeroeteren, die priester of 

zuster werden: 

- Martin Indekeu (1817-1881), seculier priester, zoon van Matheus. Na zijn theologische 

studies te Luik (1841) werd hij daar tot priester gewijd in 1842. Hij was kapelaan te Elen 

vanaf 1843, pastoor te Gerdingen vanaf 1851, en pastoor in Meeuwen (het dorp van zijn 

voorouders) van 1870 tot aan zijn overlijden in 1881. In 1878 schonk hij aan de St.-

Lambertuskerk van Neeroeteren een glasraam (links van het centrale raam), 

voorstellend o.m. Sint-Maarten. 

- Maria Gertrudis Indekeu (1822-1861), omstreeks 1841 ingetreden bij de Soeurs de Notre 

Dame te Luik, verbleef als Soeur Marie Renilde in kloosters van die orde te Namen en 

Luik, maar kon er blijkens haar eigen brieven, gericht aan haar broers in 1845, moeilijk 

wennen. Ze is uiteindelijk (in 1847?) teruggekeerd naar Neeroeteren om er te leven als 

“religieuze in de wereld” en overleed er in 1861. 

 

Religieuzen uit de tak Neeroeteren-kanaal: 

- Joannes Martinus Indekeu (1854-1940). In 1880 werd hij tot seculier priester gewijd. Hij 

werd kapelaan te Beverlo en later te Tongeren, was dan pastoor te Nieuwerkerken en te 

Hoeselt (1903-1929). In zijn oude dag keerde hij terug naar Neeroeteren. Hij woonde er 

aan het kanaal in het huis van wijlen zijn broer Jacques. Daar overleed hij op zijn 

verjaardag, op 11 november 1940. In 1901, als pastoor te Nieuwerkerken, had hij aan de 

St.-Lambertuskerk van Neeroeteren een glasraam geschonken (te zien in de oostelijke 

vleugel van de linker dwarsbeuk). Het raam, dat ontworpen werd door de Gentse 

glazenier Jozef Casier, is een verheerlijking van O.-L.-Vrouw. 

- Vier dochters van zijn broer, meer bepaald van het echtpaar Jacques Indekeu-Nulens, 

worden religieuze: Maria (1882-1935), Martha (1895-1943), en Gerardina (1897-1985) 

traden in bij de Ursulinen te Maaseik; Anna (1886-1968) bij de Zusters van Maria te 

Leuven. 



 

Van de tak van Neeroeteren-dorp (notaris): 

- Jean Indekeu (1905-1984), jezuïet, ingetreden te Aarlen in 1923, missionaris in India (1927-

54) en vervolgens in het Afrikaanse Zambia (1955-72), waar hij vele kerken en scholen 

bouwde; ten slotte pastoor in Dormaal (1972-84). Meer over hem in het tijdschrift 

Jezuïeten, jg. 43, 1985, nr. 2, p. 58-60. 

- Jacques Indekeu (1908-2002), jezuïet, ingetreden te Drongen in 1926, vanaf 1953 

bouwheer voor zijn orde (o.a. van het groot klooster in Heverlee), kapelaan in 

Opoeteren (1974-1987), daarna op rust in Heverlee.  

- Jan Indekeu (1936-2001), pater van Scheut en als dusdanig jarenlang in Guatemala 

werkzaam. Daar leerde hij Irène Rivas kennen en werd er vader van drie kinderen. Zijn 

neef Jan Roex, sj, was op 24 maart 2001 in Neeroeteren concelebrant in de 

gedachtenismis voor Jan Indekeu. 

 

Nog meer religieuzen. Van de tak Tongeren, nl. van het echtpaar Joseph Indekeu-Marchot, 

liefst twee zonen en drie dochters: 

- Robert Indekeu (1898-1976), seculier priester, gewijd te Luik in 1923, kapelaan te Luik 

1923-34, pastoor te Francheville (1934-41), te Neerhespen/Linter (1941-52) en te 

Genoelselderen (1952-68). Daarna op rust te Nieuwerkerken. 

- Pascal Indekeu (1905-1992), jezuïet, ingetreden in 1925 te Drongen, leraar aan het college 

te Turnhout (1939-52) en later bekend musicus-organist in de Basiliek van O.L.-Vrouw 

van Lourdes te Oostakker bij Gent (1952-92) (zie zijn In Memoriam in: Jezuïeten, jg. 51, 

nr. 1, 1993, p. 8-11); 

- Marie-Louise (1892-1925), werd Zuster van het H. Hart te Wetteren. 

- Marguerite (1895-?), werd Zuster van het H. Hart te Antwerpen. 

- Marthe (1903-1968), werd Zuster bij de Picpussen te Tongeren. 

 

Van de tak Eksel: 

- Charles (1916-2005), jezuïet, geboren te Hasselt op 11 juli 1916, na studies aan het Sint-

Jozefscollege te Hasselt bij de jezuïeten te Drongen ingetreden in 1934, studeerde later 

o.a. 4 jaar aan het Institutum Orientale in Rome, werd priester gewijd te Leuven in 1947, 

had zich voorgenomen het Russisch te leren en Rusland te gaan bekeren (een droom die 

nooit in vervulling ging), in 1952 werd hij ingelijfd in de Byzantijns-Slavische missie van 

de jezuïeten, van 1952 tot 1965 was hij leraar Russisch voor kinderen van Russische 

emigranten en dat aan het Institut Saint Georges te Meudon bij Parijs; daarna werd hij 

als Professor Russisch naar Rome gestuurd om er aan pauselijke instellingen te doceren: 

van 1965 tot 1967 aan het Russicum en van 1967 tot 1978 aan het Institutum orientale. 

Hij keerde terug naar België en was van 1978 tot 2003 archivaris op het provincialaat te 

Brussel. Uiteindelijk ging hij op rust in Heverlee en overleed er op 6 mei 2005. Na het 

vaticaans concilie ontstond er toenadering tot de orthodoxe kerk; een delicaat proces 

waarover Pater Charles een aantal artikels in diverse tijdschriften publiceerde. 

 

De stam Neeroeteren was op het vlak van religieuzen “productiever” dan die van Meeuwen. 

In de tak Meeuwen noteren we alleen: seculier priester Karel Indekeu (1923-2004), gewijd 

in 1955, kapelaan te Bocholt (1955-70), pastoor te Wijshagen (1970-97), later op rust te 



Hasselt en er overleden in 2004. 

 

De Indekeus trokken in de 19de eeuw voor middelbare studies steevast naar het Klein 

Seminarie te Sint-Truiden. De “trendbreker” moet pater Jean Indekeu (geb. 1905) geweest 

zijn, want hij begon de humaniora aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden, maar voltooide 

ze in het Sint-Jozefscollege van de jezuïeten te Turnhout (1920-23). Vanaf toen was er een 

zeer sterke band met dat college waar als Indekeu op de rhetorica zaten: Jean (sj) in 1923, 

Michel (notaris) in 1924, Jacques (sj) in 1926, Jean (zoon van de Neerharense notaris) omstr. 

1932, Franz (notaris) in 1935, Jaak (Alken) in 1938, Karel (pr.) in 1943, Paul (dokter in Genk) 

in 1944, zijn broer Frans in 1945, Robert (notaris) in 1954, zijn broer Jan (Scheut) in 1955, 

enz.  De band met Turnhout werd nog sterker toen de Tongerse advocaat Joseph Indekeu in 

1937 een Klais-orgel aan het college schonk ter gelegenheid van de priesterwijding van zijn 

zoon Pascal Indekeu (sj), die er in de jaren 1939-1952 leraar en ... organist was.  

 

5. Ook notarissen bij de vleet 
 

Boze tongen beweren wel eens dat het notariaat bij de Indekeus woedt als een 

“familieziekte”; ze zijn er zgn. allen door “besmet”. 

In de stam Meeuwen was Petrus Johannes, roepnaam Jean, Indekeu (1876-1916), notaris te 

Neerharen van 1905 tot 1916. De regelrechte ”notarissen-dynasties” zijn echter in de stam 

Neeroeteren te vinden. Om te beginnen in de tak van Neeroeteren-dorp:  

- vier generaties te Neeroeteren: Jacques was notaris te Hamont (1905-1911) en vervolgens 

te Neeroeteren (1905-1938). Hij werd er opgevolgd door zijn zoon Michel (notaris van 

1938 tot 1968), en deze op zijn beurt door zijn zoon Robert (Bob) van 1968 tot 1995. 

Diens dochter Anita zwaait er sinds toen de notariële plak; 

- Gerard, broer van Michel, notaris te Leopoldsburg 1929-33 en te Haren bij Brussel van 

1933 tot 1941; 

- twee generaties te Zoutleeuw: Franz tot 1989 en zijn zoon Bernard sinds toen; 

- een eerste generatie te Brussel: Gerard, zoon van Franz, die er benoemd werd in 1989. 

Maar ook in de tak Neeroeteren-kanaal liet men zich niet onbetuigd: 

- drie generaties te Lommel: Charles (1929-43), Jacques (1951-1986), Bruno sinds 1986; 

Last but not least in de tak Tongeren: 

- Jean-Luc te Brussel, aldaar benoemd in 1981. 

 

Dat alles maakt dat er thans (2007) vijf notarissen Indekeu werkzaam zijn in het land: 

Neeroeteren, Lommel, Zoutleeuw, en 2 in Brussel. 

 

 

6. Maar op de eerste plaats een volk van brouwers! 
 

De Indekeus zijn bovenal bekend als een geslacht van brouwers. In de stam Meeuwen was 

men al vroeg in de 17de eeuw in de brouwerssector actief. In de rij volgden daarna alleszins: 

Joannes Martinus (1753-1799), Arnoldus (1782-1847), Peter Johannes (1821-1878) en zijn 

ongehuwde broer Johannes Martinus (1830-1866), Peter Jacob (1849-1920), Jozef Indekeu 



(1888-1972). Twee zonen van de laatste, Jaak (°1920) en Jan (°1934), sloten de rij; net als 

hun vader waren zij echter brouwer in Alken, niet meer in Meeuwen. 

Maar ook in Neeroeteren waren de Indekeus bierbrouwer. Op de Lipsenhof moet 

stamvader Matheus (1786-1850) tussen 1817 en 1850 brouwer geweest zijn. Zijn 

ongehuwde zoon Petrus Johannes was brouwer, maar overleed al in 1859. Heeft de 

brouwerij daarna een tiental jaren stilgelegen? In ieder geval, pas in 1870 nam Antoinette 

Gielen (+ 1903), schoondochter van Matheus Indekeu en die al vroeg weduwe was 

geworden, de brouwerij over. Ze exploiteerde ze tot in 1886, waarna haar zoon Jacobus 

(1853-1925)de fakkel overnam. De laatste bracht de brouwerij in 1887 over naar de 

kanaalkom, maar zijn zoon Leopold (1881-1944) bracht de brouwerij omstreeks 1900 (?) 

terug op Lipsenhof; hij legde ze omstreeks 1922 stil in samenspraak met zijn schoonbroer 

Jozef Indekeu, die toen in Alken een industriële brouwerij had opgestart. De brouwerij 

Indekeu te Neeroeteren was sinds toen nog louter een depot voor de bieren uit Alken. 

 

Een anekdote - Donderdag 22 januari 2004 in de spreekkamer van de abdij van Achel - 

Aan zijn bezoekers vertelt pater Godfried, als Gerard Bussels in 1920 te Neeroeteren 

geboren, een anekdote.  De familie Gijsen, die in Neeroeteren met de volksnaam Loijen werd 

genoemd, woonde in het laatste huis van de Kerkstraat tegenover de kerk, naast het huis 

waar nu fotograaf Eric Vliegen woont. Zoon Ernest ging later in Brussel wonen en met zijn 

zoontje kwam hij in Neeroeteren nog wel eens op vakantie. Bij Loijen hadden ze een 

pagegaai.  “Die kon een liedje zingen en in onze zangerige tongval zongen wij met de 

papegaai mee.” 

lekker bier 

bier van Indekie 

dreink maar oet 

ich scheink nog mier 

 

 

De Indekeus in de boekhouding van hotelhouder en molenaar Christ Cuppens-Aendekerk 

 

Christ Cuppens-Aendekerk (1872-1936) was de grootvader van Leo Cuppens, co-auteur van 

de brochure. Christ was geboortig van Gebruggenmolen, was in Neeroeteren na zijn 

vrijgezellenleven caféhouder-winkelier aan het Marktplein en molenaar op de Neermolen, 

later naast hotelhouder-winkelier in de Kerkstraat en molenaar op de Neermolen ook nog 

handelaar (graan, kolen, kalk, meststoffen). Daarenboven had hij nog inkomsten van zijn 

boerderij. Van zijn boekhouding zijn er 9 registers bewaard. Geregeld zijn er inschrijvingen 

m.b.t. de familie Indekeu. 
Volgens Register 1 (1898-1903) levert brouwer Indekeu (klant 23) gedurende 1899 bier voor 833,30 fr. 

(afgerekend op 16.01.1900); gedurende 1900 voor 738,67 fr. (voldaan op 13.01.1901); ook wordt er voldaan 

voor het bier dat in 1901 geleverd wordt. 

Op 28 mei 1898 wordt de nieuwe molensteen in de Neermolen “boven gedaan”. Die molensteen met een 

dikte van 0,45 m en een doorsnede van 1,50 m is tegen 270 fr. gekocht door M. Soors, houtkoopman 

Neeroeteren, bij J. Indekeu uit Meeuwen. 

In Register 2 (1903-1912/1913) staat brouwer Jac. Indekeu, Neeroeteren, als klant 135 opgetekend. Op 

17.11.1914 wordt hem 1 liter karsmeer (0,50 fr.) aangerekend en verteer voor ‘het varen’ (tocht met kar en 



paard) naar Leuven. 

Ook in Register 4 (Boerderij 1903- & Uitgaven voor de bouw van het huis in de Kerkstraat, dat in 1907 

betrokken wordt) staat een Indekeu vermeld. Op 18 januari 1908 stort Christ Cuppens-Aendekerk 100 fr. aan 

advocaat Joseph Indekeu uit Tongeren voor het behoud van de oogst van Gebruggen. In 1907 heeft 

Gebruggenmolen, waar molenaar Christ vandaan komt, gronden moeten verkopen. 

Het Register 7 (Dagboek 1913-) noemt onder de klanten ook Leopold/Pol Indekeu, brouwer, van wie er 

inschrijvingen zijn in 1913 (zo op 10.11.1913) en 1914. 

Volgens Register 8 (Dagboek 1914-) verhuurt de molenaar aan brouwer Leopold Indekeu over de periode 30 

september 1915-25 november 1915 herhaaldelijk een paard, tegen 4 fr. per dag. Voor timmerwerken op 25-27 

februari 1918 worden aan de timmerman de aankoop van planken en nagels bij een Indekeu vergoed. 

In Register 9 (Dagboek 1918-) staan er voor notaris Jac. Indekeu inschrijvingen op ma 20.10.1919, 

za 21.02.1920, vr 13.08.1920, vr 03.09.1920, vr 24.09.1920, za 09.10.1920 en ma 25.10.1920. Op 

za 10.05.1919 laat P. Indekeu 240 kg mout malen tegen 4,80 fr. of 2 fr. per 100 kg 

 

 

7. Wie anders den de brouwer van het dorp was beter geplaatst om 

burgemeester te worden? 
 

In de stam Meeuwen: 

- Joannes Martinus (1753-1799) was in het “ancien régime” meer bepaald in de periode 

1750 tot 1794 als schepen en later als president-schepen van de schepenbank van 

Meeuwen. Zijn zoon Arnoldus (1782-1847) was er gemeenteraadslid vanaf 1812 en 

burgemeester vanaf minstens 1833, terwijl kleinzoon Peter Johannes (1821-1878) 

tussen 1848 en 1878 burgemeester van het aanpalende Gruitrode was. De zoon van 

deze laatste, namelijk Peter Jacob (1849-1920), was dan weer burgemeester van 

Meeuwen in de periode 1904-1920. 

 

In de stam Neeroeteren: 

- Stamvader Matheus (1786-1850) was in Neeroeteren burgemeester van 1825 tot 1850, 

weliswaar met een grote onderbreking in de jaren 1830-1843. Tot tweemaal toe had hij 

aan Willem Pendris de burgemeesterssjerp ontnomen. De kinderen en kleinkinderen 

van Matheus zouden zich op plaatselijk politiek vlak eerder afzijdig houden, ten 

voordele van de familie Peeters. Na het vertrek van de familie Peeters uit Neeroeteren 

zou Lambert Indekeu (1889-1978) samen met Mathieu Tyskens-Mooris alias Thieu 

Sevriens (omstreeks 1950?) voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst 

landbouwersbelangen aanvoeren. Lambert Indekeu en Tyskens waren weliswaar 

gekozen, maar voor het burgemeesterschap moesten ze het toch afleggen tegen de lijst 

Henri Indemans. 

 

8. De oorlog eiste ook in de familie Indekeu zijn tol 
 

Op 18 juli 1948 meldt Het Belang van Limburg dat als gewapende weerstanders voor 

Neeroeteren erkend zijn: mej. Helena Indekeu, Theo Aendekerk en Victor Vandebroek. 

Vermoedelijk betreft het hier Marie-Hélène Indekeu (1912-1975), dochter van brouwer 

Leopold Indekeu-Deckers (1881-1944). Meer details over haar verzetsactiviteiten kennen 

we helaas niet. 

De arts Eugène Indekeu (1913-1948), van de stam van Neeroeteren-dorp, was reserve-



officier van het Belgisch leger, en als dusdanig actief in Congo. Hij was overduidelijk de 

avonturier van de familie; toen hij in 1948 overleed, was hij houder van de medaille “Star of 

the Burma-campaign”. (meer over hem in: Belgische Overzeese Biografie, dl. VI, 1948, p. 

522). 

 

Na de moord door weerstanders op een Duits soldaat die in het Neeroeterse gehucht 

Voorshoven bij de oogst meehielp en moord waarbij men Sylvain Dupont als één van de 

daders noemde, hielden de Duitsers in Neeroeteren in de nacht van 26 juli 1944 als 

gijzelaars aan: “Jack” Indekeu-de Wilde (geb. 1890; van de tak Neeroeteren-kanaal; sinds 

1926 directeur van de zuivelfabriek St.-Jozef), Mathieu Beliën (Geisteren, sectieoverste 

BNB), Flore Indekeu (notarisdochter), Pieter Renette (Kramelt), Eduard Neelen 

(Voorshoven). In Maaseik kon Flore Indekeu ontsnappen en onderduiken. Van de anderen 

overleefde alleen Eduard Neelen het concentratiekamp. Jack Indekeu kwam op 17 januari 

1945 in het Duitse Neuengamme om het leven. 

 

Albert Philippe Indekeu (geb. Tongeren 31-01-1923; van de tak Tongeren) was student in de 

rechten te Leuven toen hij op 8 juni 1943 te Tongeren door de Duitsers gearresteerd werd. 

In de familie circuleert de legende dat dit hem overkwam omdat hij “liedjes tegen de 

Duitsers gezongen had”. De directere aanleiding was de aanslag die de weerstand op 31 mei 

1943 pleegde bij Nikolaes Aerts te Millen, afdelingsleider VNV en lid van de Zwarte Brigade. 

Als represaille voor diens dood werden in Tongeren acht personen gearresteerd, onder wie 

Albert Indekeu. Na 24 dagen verblijf in het kamp Breendonk mochten 6 van de 8 huiswaarts 

keren, maar Albert was er helaas niet bij. Op 8 mei 1944 werd hij op konvooi van Brussel 

naar het concentratiekamp Büchenwald geplaatst. Hij overleefde het drama, maar droeg er 

voor de rest van zijn leven toch de sporen van. Hij was later werkzaam voor de BBL-bank te 

Hasselt en te Kortrijk. 

 

Jean Indekeu (geb. Luik 1914; van de stam Meeuwen), notariszoon te Neerharen, trok na 

zijn studie agronomie te Leuven, omstreeks 1936, naar Frankrijk, eerst naar de 

Champagnestreek waar hij maar korte tijd verbleef. Blijkbaar werkte hij voor de oorlog al 

voor Franse en Belgische inlichtingendiensten (als “souslieutenant”), zodat het niet mag 

verwonderen dat hij bij het begin van de oorlog in Duitsland verbleef. Tijdens de oorlog 

raakte hij betrokken bij de Franse weerstand in La Rochelle, toen een uitvalsbasis voor 

Duitse duikboten die van hieruit de bevoorradingsroutes van de geallieerden onveilig 

maakten. Op 11 augustus 1942 werd hij in Loges de Mervent door de Duitsers aan-

gehouden. Op 28 augustus 1942 werd hij eerst naar Munster en naderhand naar 

Brondelsbourg overgebracht, waar hij op 2 juli 1943 werd terechtgesteld. Op 29 februari 

1972 besliste het stadsbestuur van La Rochelle een straat naar hem te noemen: “Rue Jan 

Indekeu” (M. JACQUET, Jean Indekeu. Biografie van een notariszoon uit Neerharen, in: 

GOSSU-tijdingen (Lanaken), jg. 35, 1998, p. 114-116; Ph.J. STEAD Second Bureau, 1959, p. 

196). 

 

9. De lokroep van andere continenten 
 

Damien Indekeu (1884-1969), van de tak van Neeroeteren-kanaal, was de eerste van de 



familie om in de toenmalige kolonie Congo zijn kans te wagen. In 1910 vertrok hij als “agent 

de culture” om ginds op agronomisch vlak aan de slag te gaan. 

Wellicht was hij de co-auteur van het artikel Contribution à l’étude du cocotier au Congo 

Belge dat verscheen in het “Bulletin Agricole du Congo Belge” (XIII, 1, 1922, p.44 e.v.). 

Twee zonen van zijn oudste broer Leopold (1881-1944) zouden in de jaren 1940-1960 ook 

hun geluk in Congo beproeven, namelijk Jacob (1913-1977) en Albert (°1914) Indekeu. 

Eugène Indekeu (1913-1948), van de tak van Neeroeteren-dorp, had geneeskunde 

gestudeerd aan de universiteit van Luik en was daarna naar Congo vertrokken. In 

tegenstelling tot zijn drie voornoemde familieleden keerde hij niet levend naar België terug. 

Hij overleed op 18 december 1948 te Sandré-Mai tijdens een uit de hand gelopen 

buffeljacht. 

 

Voor afstammelingen van de tak van Neeroeteren-kanaal moeten verre horizonten zijn 

blijven wenken. Marie-Claire Indekeu, geboren te Lommel op 31 maart 1933, weduwe van 

Sören Thorsen, trok naar Denemarken, het land van haar moeder en woont er nog 

(Blidahpark 32 st. th., 2900 Hellerup). 

Jean Louis Indekeu, geboren te Sint-Joost op 28 juli 1948, woont al een dikke 20 jaar in Zuid-

Afrika (aan de Parklane in Groot Brakrivier). 

Dan is er nog Jack Indekeu, die op 7 februari 1960 te Turnhout geboren werd als zoon van 

Freddy Indekeu en Georgine Demaertelaere en als kleinzoon van de voormalige directeur 

van de Neeroeterse melkerij St.-Jozef) en die te Kasterlee opgroeide. In het begin van de 

jaren tachtig behaalde hij een MBA in de Verenigde Staten en hij verblijft er nog steeds. In 

1984 trouwde hij met Teri (Teresita) Hernandez (geb. 5 maart 1962 in New Orleans, LA), een 

Amerikaanse met Cubaanse ouders. Zij hebben twee zonen: Jacques Indekeu (geb. 29 

december 1989 in Delray Beach, FL) en Phillipe Indekeu (geb. 19 april 1991 in Boca Raton, 

FL).  Na bijna twintig jaar in Florida te hebben gewoond, verhuisden zij in 2001 naar 

Philadelphia, Pennsylvania. Jack werkt in de telecommunicatie, Teri – voormalig lerares – is 

huisvrouw, en de jongens zitten op “high school”. Als u met de laatste twee zou willen 

converseren: jlindekeu@telkomsa.net en jack.indekeu@interdigital.com. 

 

 

10. Vier gebouwen te Neeroeteren, maar geen Indekeu is er nog te 

bespeuren … 
 

Thans (2007) zal men van de Indekeus van Meeuwen en Neeroeteren nog weinig of geen 

afstammelingen in die dorpen meer aantreffen. In Neeroeteren neemt Anita de honneurs 

nog waar als notaris. 

Nog enkele gebouwen staan er in Neeroeteren als stomme getuigen van veel Indekeu-

drukte; andere gebouwen zijn weliswaar intussen verdwenen. Zo de Lipsenhof en het 

notarishuis. 

 

De Lipsenhof in Geisteren-Voorshoven:  
Op de kaart 56 Neeroeteren-54 Maaseik, die Tranchot en von Mûffling in de jaren 1803-1820 

aanmaakten, vindt men de Lupsenhof als enige hof met naam ingetekend in het gehucht  

Geysteren bij de weg die noordwaarts naar Voorshoven loopt. Door de wet op de buurtwegen van 



10 april 1841 werden de toenmalige gemeenten van België verplicht om een atlas van de 

buurtwegen op te stellen. Deze atlassen tellen hoofdzakelijk twee luiken. Enerzijds zijn er de kaarten 

van de buurtwegen en anderzijds de tabellen met de beschrijving van de wegen en de aangrenzende 

eigenaars. Tegenwoodig zijn die kaarten on line beschikbaar via de site van Gislimburg, terwijl de 

eigenaarstabellen door de Provincie Limburg op cd-rom beschikbaar zijn gesteld. De Lipsenhof 

situeert zich op deze kaart tussen de Molenweg (weg nr. 13), de Steenenweg (weg nr. 148) en de 

Lipsenweg (weg nr. 149) op de perceelnummers 110-111-112. Als je de situatie vergelijkt met de 

huidige kaart, moet je bedenken dat toen (rond 1840) de Kinrooiersteenweg nog niet bestond; de 

weg staat wel met potlood ingetekend. De Lipsenhof lag ten westen van de huidige 

Voorshoventerweg. 

In de registers van de schepenbank van Neeroeteren moet nog veel nagetrokken worden, maar vast 

staat dat de hof Lupsen of Lipsen genoemd is naar de familie met die naam. Men kan natrekken dat 

de hof van Lipsen, via Huveneers en Janssen in het bezit kwam van de brouwersfamilie Indekeu. In 

de afstamming Lipsen moet Lambertus Lambrichs alias Lipskens al voor 1602 schepen in 

Neeroeteren zijn geweest. Op 28 februari 1668 tegenover de schepenbank van Neeroeteren 

releveerde Hendrick de Berchoven van Opoeteren namens zijn vrouw Mathia Lipsens de Lipsenhof, 

waar zijn schoonvader Peter Lipsen overleden was (Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Neeroeteren, 

Gichten 16, f° 325). Het achterkleinkind van Lambertus was Lucia Lipsen. In 1702 trouwde zij in As 

met Wouter Huveneers. Bij een erfmangeling in 1714 met zwager Lups Lipsen, kapitein in 

Opglabbeek, bekwam kapitein Huveneers uit As zijn aandeel in de hof Lupsen te Neeroeteren. Maria 

Catharina Huveners, kleindochter van kapitein Wouter Huveneers, trouwde in 1779 te As met 

Antonius Philippus Mathias Janssen. In zijn actieve leven fungeerde haar man in Opglabbeek als 

brouwer, schepen en gemeentesecretaris. Het was hun dochter Joanna Gertrudis die in 1811 huwde 

met Matheus Indekeu, telg uit de brouwersfamilie van Meeuwen.  Het echtpaar vestigde zich op de 

Lipsenhof in Voorshoven. Matheus, tussendoor ook landmeter, was er landbouwer. Ook hij werd 

brouwer en voor de gemeente ging hij ook als secretaris fungeren en later ook nog als 

burgemeester. Na zijn overlijden in 1850 bleven zijn ongehuwde kinderen er wonen tot in 1861. 

Heeft de Lipsenhof daarna een tiental jaren leeggestaan? In ieder geval waren de gebouwen 

blijkbaar eerder vervallen toen Antoinette Gielen, de vroeg weduwe geworden schoondochter van 

Matheus Indekeu, er in 1870 met haar drie zonen introk. Zij had er brouwerij tot in 1886, toen haar 

zoon Jacobus Indekeu-Nulens (1853-1925) de zaak overnam. De laatste verplaatste de brouwerij in 

1887 echter naar de kanaalkom en ging er een tijdje later met zijn moeder en gezin ook wonen. Zijn 

zoon Leopold Indekeu-Deckers (1881-1944) zou achteraf de Lipsenhof nieuw leven inblazen door er 

oude brouwerij herop te starten; dat in de jaren 1900-1920 (het huis werd herbouwd in 1912). Na 

1922 was er nog bierdepot voor de bieren van Alken. 

De Lipsenhof is niet meer; de gebouwen zijn enkele jaren geleden afgebroken.  

 

Scholtisse/Notarishuis aan het Dorpsplein 

Het Scholtisse aan het Dorpsplein was de vroegere ambtswoning van de Neeroeterse 

schouten, o.m. de familie Pendris. In de kelder stond nog lang de oude pijnbank van de 

Neeroeterse justitie. 

Jean Mathieu Indekeu trok er wellicht in na zijn huwelijk in 1859. Hij overleed er in 1882. 

Zijn weduwe, Maria Paulina Peeters, bleef er vermoedelijk tot aan haar overlijden in 1905. 

Zij woonde er samen met haar ongehuwde zoon Alphons, die in 1920 overleed. Ook zoon 

Jacques, kandidaat-notaris, heeft er wellicht tot 1905 gewoond; hij baatte er een 

jeneverstokerij uit 1898-1902 en 1904-1905 (de industriële schouw is op oude foto’s te 

zien). In de jaren 1905-1911 verbleef Jacques als notaris in Hamont, maar in 1911 vestigde 



hij vermoedelijk zijn notariskantoor op Scholtenisse. 

Na onteigening door de staat werd het huis in 1913 afgebroken om meer ruimte te 

verschaffen aan het verkeer. Op het resterend perceel richtte Jacques Indekeu een villa met 

kantoor op. Jacques was er notaris tot in 1938, maar bleef er daarna wonen tot aan zijn 

overlijden in 1954. Daarna bleef zijn weduwe er met dochter Flore (geb. 1917) nog een tijd 

wonen. Om zijn vader als notaris in Neeroeteren op te volgen zal zoon Michel omtrent 1937 

naar Maaseik of Neeroeteren zijn gekomen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog 

verdween het joodse gezin Gerson uit Neeroeteren. Kwam het gezin van notaris Michel 

Indekeu dan al in het leegstaande huis Gerson aan de Ophovenstraat (tegenover de latere 

kaashandel Reuten) wonen? Hoe dan ook, daar heeft het verscheidene jaren gewoond voor 

het in het notarishuis aan het marktplein kwam wonen. Toen haar broer Michel in het 

notarishuis kwam wonen (wanneer?), ging Flore met haar oude moeder in het huis aan de 

Ophovenstraat wonen. 

Notaris Michel Indekeu gaf het notariaat uit Neeroeteren in 1968 door aan zoon Robert, die 

nog een tijdje in hetzelfde gebouw kantoor had. Later werd het notarishuis aan het 

Dorpsplein echter verkocht aan de kinderen Goossens-Paredis, die het afbraken om er 

flatwoningen te bouwen. Ere-notaris Michel Indekeu had een nieuwe woning aan de 

Diesterweg 127 gebouwd en daar voor zijn (vroeg - 1965 - overleden) zoon Michel Jozef een 

champignonkwekerij laten aanleggen. Notaris Robert Indekeu zou verscheidene jaren 

kantoor houden in het huis Vlemelinx aan het dorpsplein (voorheen KB), alvorens hij zijn 

nieuwe kantoren bouwde ten oosten van de Zuivelfabriek Sint-Jozef aan de Maaseikerlaan. 

 

De villa aan de kanaalkom 

Matheus Indekeu (1786-1850) bouwde aan de kanaalkom in 1828 een hoeve, maar bleef 

niettemin op Lipsenhof wonen. Zijn zoon Johannes Jacobus (1825-1857) kwam in 1851, na 

zijn huwelijk met Antoinette Gielen, in het kanaalhuis wonen; hij overleed er in 1857. Zijn 

weduwe en kinderen bleven er tot in 1870, maar verhuisden toen naar Lipsenhof. Heeft het 

huis tussen 1870 en 1888 leeg gestaan of werd het verhuurd? Jacobus Indekeu-Nulens 

(1853-1925) zou het in 1887-1888 grondig verbouwen en vergroten. Hij ging er met zijn 

moeder en groeiende kroost wonen in 1888. Na zijn overlijden (1925) en dat van zijn 

echtgenote (1933) bleef het gebouw nog jarenlang bewoond door hun ongehuwde dochter 

Alice (1898-1991), die dan ook als “Alice van het kanaal” door het leven ging. Oud-pastoor 

Martin Indekeu was er (vanaf 1929?) op rust en overleed er in 1940. Het is ons niet bekend 

hoe lang Alice Indekeu er daarna nog gebleven is. In de jaren 1970-1980 huisvestte het 

gebouw het jongerencentrum Joppening. Nu (2007) woont er dr. Gillet, met als adres: 

Hagedoornstraat 20. Hij deelde ons mee dat hij de grote en hoge kelders (wegens 

vochtproblemen) met zand heeft moeten vullen, maar dat er op de balken veel inscripties 

stonden, en ook de jaartallen 1828 en 1829. 

 

Herenhoeve “l’Avenir”, bij “de Baard van Kie” 

Aan de Kinrooierdijk 10 staat een grote, mooi gerestaureerde herenboerderij. Ze werd 

omstreeks 1860 gebouwd door Luikse investeerders in het kader van aanleg van wateringen 

in het gebied. De investeerders koesterden blijkbaar hoge verwachtingen, want op de 

stafkaart van omstreeks 1880 kan je lezen hoe ze de boederij gedoopt hadden tot: ferme 

“L’Avenir”.  



De hele operatie bleek echter onvoldoende vruchten af te werpen en daarom kon Jacobus 

Indekeu-Nulens (1853-1925) ze omstreeks 1890 aankopen, samen met omliggende 

landbouwgronden. Hij zou er aan bosbouw en fruitteelt doen. In 1918 nam zoon Lambert de 

exploitatie over en bleef er wonen tot aan zijn overlijden in 1978. Omwille van zijn lange 

baard kreeg Lambert in Neeroeteren de bijnaam “de baard van Kie”. Nu (2007) wordt het 

goed bewoond door advocaat Jaeken. 
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