Jan Peters Meussen

Jan Peters, zoon van Peter Janssen Meussen en Isabella,
groeide uit tot de invloedrijkste man van Meijel in de
zeventiende eeuw. Hij werd stamvader van de familie Van
der Steen, waaruit veel bestuurders en priesters kwamen.

Naam

Johannes Peters
Janssen Meussen

Roepnaam

Jan Peters

Zijn grootvader Jan Meussen (ook Bartels en Bartholomeus)
nam voor 1600 bezit van de Meijelse banmolen, de
bierbrouwerij (panhuys) en herberg De Swaen. Waarschijnlijk kon dat als gevolg van diensten of betalingen aan de
heer van Meijel. Die bezittingen werden verdeeld onder de
kinderen Janssen Meussen: Peter (vader van Jan Peters),
Nelis (de molenaar) en Jan (de onderwijzer).
Het is niet duidelijk waarom Jan Peters langzaam eigenaar
werd van het hele familiebezit met daarbij nog meer grond
dan welke andere Meijelse ook.
Duidelijk is wel dat Jan doortastend en slim was.

Geboren

12 maart 1617

In

Meijel

Overleden

1704

In

Meijel

Partner

Maria (Martens)

Beroep

Herbergier, koster,
gerichtsbode,
stadhouder, enz.

Volksnaam Jan Custers

Toen er meer bierbrouwerijen in
Meijel gebouwd mochten worden,
bouwde hij in de Straat een grote
herberg, die na 1700 de Keulse Karre
genoemd zou worden. Daarachter
bouwde hij een ruime bierbrouwerij.
De herberg was al snel een wijd en
zijd bekend staand logement voor
voerlui en reizigers aan de doorgangsweg door de Peel.

Links achtereenvolgens: hotel de
Zwaan, slijterij de Zwaan, boerderij
Timmers Naard, de oude Keulse Karre
Hij was toen al schepen (een van de zeven dorpsbestuurders) en werd al snel ‘stadhouder’,
vervanger van de scholtis in Meijel en voorzitter van de schepenen. Tot 1752 werden de vergaderingen van de schepenen in zijn herberg gehouden en daar vonden ook alle bijzondere activiteiten
plaats als ontvangst van de heer van Meijel, verpachtingen van turfveldjes, openbare verkopen,
enz. Afkondigingen werden door de gerichtsbode gedaan, die dan op een grote steen voor de
herberg stond. De nakomelingen van Jan Peters werden daarom na 1707 Van der Steen genoemd.
Overigens was Jan Peters vele jaren ook de gerichtsbode met bevoegdheden als deurwaarder,
gemeentebode en ‘politie’.
Naast deze functies was Jan Peters ook nog de officiële koster van de Meijelse kerk en onderwijzer,
nadat de niet bijster geleerde oom Jan in 1648 ontslag genomen had om tevergeefs in Asten te
solliciteren.
Maar hij bleek op verschillende manieren een slim beheerder.
Veel van zijn werk liet hij uitvoeren door zijn zoon Barthel Custers, door schoonzoon Marten
Goordts, door de kapelaan (onderwijs) en door andere familieleden. Ook het schrijfwerk voor de
schepenen liet hij aan anderen over.
Als vechter voor Meijelse belangen kon hij flink van leer trekken tegen bestuurders van omliggende
dorpen en voor de rechtbank. In een strijd om een stuk grond op Amsloberg en de gevangenneming van Jacob Schaessen weigerde hij in 1661 elke toezegging en betaling aan de oud-schout van
Asten Matthijs van den Hove. Hij werd gegijzeld en langdurig opgesloten in Roermond. Maar
vervolgens was hij slim genoeg om de processtukken met een blauwe draad tot een goed gesloten
pakje te maken en bij een goede pint bier vrede te sluiten met de bestuurders van Asten, zodat die
toestonden dat de Meijelse schepers (schaapherders) voortaan met hun schapen ook op Astens
gebied mochten komen.
Tot zijn dood in 1704 behield Jan Peters formeel alle functies en bezittingen.

