
Barthel van der Steen 

 

Hij werd op 21 juli 1789 geboren als zoon van 

Arnold van der Steen en Cornelia Joosten, die twee 

maanden eerder getrouwd waren.  

Vader Arnold was van 1789 tot 1795 de enige 

Schout die in Meijel geboren was, terwijl de familie 

toch al vanaf 1600 de bestuurlijke touwtjes in Meijel 

in handen had. Vader Arnold werd in 1795 electeur 

of maire van kanton Heythuysen en zijn zwager 

Theodoor Goossens werd agent muncipal en daarna 

maire (burgemeester) van Meijel.  

 

Barthel had waarschijnlijk 

evenmin als vader en oom 

een hekel aan de nieuwe 

overheerser uit Frankrijk. 

Toen hij in 1808 met nummer 

13 werd ingeloot voor het 

leger liet hij meteen een 

portret van zich maken en 

vervulde zijn dienstplicht. 
 
Het ‘portret’ hiernaast toont 
Barthel van der Steen in 1808 
als carabinier bij het 1e Regiment 
9e compagnie in Franse krijgs-
dienst, een éliteregiment’. 

 

Na zijn diensttijd was hij rentenier, landbouwer en 

wethouder of adjoint (1815-1818). Toen Meijel op 

20 oktober 1819 een modern gemeentebestuur 

kreeg werd Barthel raadslid en burgemeester. 

Hij trouwde op 28 november 1820 in Kessel met Elisabeth Joosten. Met haar kreeg hij 

tussen 1821 en 1836 negen kinderen kreeg, van wie er maar vier ouder dan tien jaar 

werden. Het gezin woonde niet in de ouderlijke woning bij de kerk maar naast de pastoor 

op de hoek Dorpsstraat – Kalisstraat, het later pand van Engels Naard.  

Als burgemeester ontving ‘de Sjout’ in 1933 150 gulden per jaar en 42 gulden voor huur 

van het bureau. Maar hij wist voor Meijel duidelijke ontwikkelingen naar een moderne 

gemeenschap in gang te zetten. 

Als lid van de Fabrieksraad (kerkbestuur) maakte hij in 1835-1836 verscheidene reizen 

naar België om bij de Belgische koning Leopold I een subsidie van 9000 francs los te 

krijgen voor de bouw van de Waterstaatskerk 1836-1902. 

Barthel komt in zijn teksten als burgemeester streng over, op het harde af, maar hij 

vocht als een echte Meijelse voor Meijel en haar inwoners. 

Hij verweet in 1836 de 58-jarige hoofdonderwijzer Leonard Gerits gebrek aan ijver, 

haalde met de politie flink uit tegen Meijelse jongeren die ketelmuziek maakten of een 

vuil feest (toffelen) organiseerden en zette vreemdelingen over de grens. Maar hij zette 

zich in 1824 ook in voor een grondige opknapbeurt van de school, stond op de bres voor 

Meijelsen die onterecht in de gevangenis gekomen waren of niet in 

militaire dienst wilden, werkte hard aan uitbreiding van cultuurgrond 

en goed beheer van heide- en veengronden, zorgde voor moderne 

verordeningen i.v.m. brandweer, kadaster, nachtwacht, armbestuur, 

stierhouden, enz. en onderhield zodanig goede contacten met Jan 

van de Griendt dat de Noordervaart en de Helenavaart in 1853-1854 

op Meijels grondgebied werden gegraven en dat de wegen veran-

derden van zanderige karrensporen naar verharde banen.  
 

De Helena-herinneringsmedaille die Barthel van der Steen in 1858 (50 jaar 
na begin van zijn Franse diensttijd) ontving 
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