
Gerard Lathouwers onderwijzer in Martenslinde van 1920 tot 1955 
 
Lathouwers, een familie uit Kleine Spouwen 
 
De naam Lathouwers is al vanaf de 17e eeuw terug te vinden in 
Kleine Spouwen. 
Het begint bij Ludovicus Lathouwers die geboren is rond 1659 
en die trouwde met Agnes Boelen (°1661).  
Hun 4 kinderen werden geboren in Kleine Spouwen: 3 dochters: 
Catharina (°1683), Maria (°1685) en Anna (°1689) en een zoon: 
Wijnandus (°1687).  
 
Wijnandus trouwt in 1723 met Maria Motten (°1698) uit 
Martenslinde, dochter van Nicolaas Motten (°1661) en Anna 
Boelen (°1660). 
In het gezin Lathouwers-Motten worden 8 kinderen geboren: 5 
dochters en 3 zonen. 
De tweede zoon Nicolaas (°1733), die landbouwer is, trouwt 
met Cornelia Bosch (°1734) uit Kleine Spouwen en gaat daar 
wonen. Zij krijgen 3 zonen: Wijnandus (°1767), Stephanus 
(°1771) en Ludovicus (°1776). 
De jongste zoon Ludovicus (°1776), die dagloner en landbouwer 
is, zal drie maal trouwen. 
De eerste keer met zijn achternichtje (*) Maria Motten (°1783), 
dochter van Nicolaas Motten (°1743) en Catharina Nassen 
(°1758), beiden uit Martenslinde. Het gezin gaat in de 
Dorpstraat in Martenslinde wonen waar hun 2 kinderen 
geboren worden: Nicolas (°1811) en Anna Cathrine (°1814). 
Na het overlijden van de moeder in 1818, hertrouwt de vader 
met Maria Ida Wijnen (°1785) uit Waltwilder. Het gezin gaat in 
Kleine Spouwen wonen waar hun zoon Louis (°1822) geboren 
wordt.  
Kort na de geboorte van Louis wordt Ludovicus voor de tweede 
keer weduwnaar en trouwt hij nog een derde keer, nu met 
Helena Goessens (°1777) uit Waltwilder. Ook zij krijgen nog een 
zoon: Winandus (°1824). 
  

(*) Maria Motten (°1698) is de grootmoeder van Ludovicus Lathouwers 
(°1776) en de zuster van Mathias Motten (°1701), de grootvader van 
Maria Motten (°1783).  
De band tussen de familie Lathouwers en de familie Motten in 
Martenslinde blijkt uit het feit dat Maria Motten (°1783) de tante is van 
Mathijs Motten (°1826), vader van de “sjeper” Pieter Motten (°1868) uit 
Martenslinde. De overgrootvader, de “sjeper” is Nicolaas Motten 
(°1743). 

 

Louis Lathouwers (°1822), linnenwever en landbouwer, zoon uit 
het tweede huwelijk van Ludovicus Lathouwers, trouwt in 1843 
met Catharina Wolters (°1814) uit Waltwilder en daar wordt ook 
hun zoon Ludovicus (°1845) geboren. 
Net als zijn vader, wordt Louis al jong weduwnaar; hij hertrouwt 
met Elisabeth Schrijvers (°1823) uit Zutendaal. Het gezin woont 
aanvankelijk in Waltwilder waar hun oudste zoon Winandus 
(°1854) ter wereld komt en  verhuist dan naar Berg (Kleine 
Spouwen), waar de 3 andere kinderen geboren worden: Gerard 



(°1858) (*), Jan (°1862) en Hubert (°1863). De laatste twee overlijden op zeer jonge leeftijd.    
(*) Willem (°1887), één van de zonen van Gerard, zal later in aan de Gabrig in Martenslinde gaan wonen. 
 

 
Winandus (°1854) wordt schrijnwerker en trouwt 
in 1882 met Maria Claesen (°1856) uit Waltwilder.  
Zij krijgen 9 kinderen: Elisabeth (°1884), Anna 
(°1885), Louis (°1888), Agnes Aldegondis (°1891), 
Philomena (°1893), Hendrik (°1893), Gerard 
(°1896), Cornelis (°1898) en Joannes Amandus 
(°1898). 
 
 
 

 
 
 
 

Familiefoto van het gezin Lathousers-Claesen en 8 kinderen 
Zittend v.l.n.r.: Cornelis, vader van Clement Lathouwers die in het ouderlijk huis in Berg (Kleine Spouwen) woont, 
moeder Maria Claesen (die dan weduwe is), Ludovicus en Philomena (*). 
Staand v.l.n.r.: Gerard, de onderwijzer van Martenslinde, Anna, Hendrik die pastoor werd, Elisabeth (**) en Jan. 

(*) Philomena trouwde met Frans Roeben (°1885); zij zijn de ouders van Alice Roeben, die trouwde met René Oosterbosch 
(°1929) uit Martenslinde.  
Zij ging in Martenslinde wonen, overleed in 1974 en ligt begraven op het kerkhof van Martenslinde. 
(**) Elisabeth trouwde met Theodoor Biesmans (°1878); zij zijn de ouders van Maria Biesmans, die onderwijzeres werd 
in Rijkhoven en trouwde met Willy Zegers (°1921). Zij gingen in Martenslinde wonen in de Dorpstraat. 

 
 

Gerard Lathouwers (°1896) wordt onderwijzer in Martenslinde 
 
Gerard wordt geboren in een boerderij in de Keistraat 29 in Berg 
(Kleine Spouwen) (zie foto). 
 
Hij is het zevende kind uit het gezin van negen.  
Hij studeerde voor onderwijzer en gaat eerst in Hoeselt les geven 
en vanaf 1920, na het vertrek van meester Willems, komt hij naar 
Martenslinde, waar hij meer dan 30 jaar zal blijven. 
 
 

Gerard trouwde met Anna Maria Claesen (°1900) uit Waltwilder en zij krijgen 2 kinderen: 
Gerard in 1934 en Winand in 1936, die meestal Winnie genoemd wordt.  

 
Gerard en zijn vrouw Anna Maria hebben in de 
jongensschool van Martenslinde gewoond, waar toen 
ook het gemeentehuis gevestigd was. Toen hij in 1955 
met pensioen ging, is zijn opvolger meester Schils en 
zijn echtgenote Maria Oosterbosch daar komen 
wonen. 
 
 
 
 
 
 

Huwelijk van Gerard Lathouwers en Anna Maria Claesen 



In Martenslinde was er, zoals destijds op de meeste plaatsen, een aparte school voor de jongens en de meisjes. De 
jongensschool was de gemeentelijke school en die was gevestigd in het gebouw dat aan de Spouwerstraat lag (de 
huidige Linnerveldstraat).  
Er was maar één onderwijzer. Alle leerjaren zaten bij elkaar in één klaslokaal. “Wel werd er altijd ”, zo vertelde zijn 
zoon Winny, “extra aandacht besteed aan de kinderen van het eerste leerjaar.” Winny, die zelf ook geboren is in 
Martenslinde en die nu in Beverst woont, heeft dus de hele lagere school zijn vader als onderwijzer gehad (zie 
bijgaande foto van de klas in 1947-1948, waar Winny op te zien is). 
Eén van de leerlingen uit die klas is Mathieu Oosterbosch. Ook hij heeft zijn hele lagere school doorgebracht bij 
meester Lathouwers. Het was een goede meester vertelde Math. “Het was best leerrijk, alle leerjaren samen; zo leer 
je ook van elkaar! Trouwens als de kinderen na de lagere school in Martenslinde naar Bilzen gingen, hadden ze daar 
ook heel goede schoolresultaten. Dus samen in één klas zitten, was helemaal zo slecht nog niet!” 
“De meester besteedde wel extra aandacht aan de eerstejaars,” zo vertelde Math, ”dat was nodig, want wij waren niet 
naar de kleuterschool geweest en gingen dus, toen we zes jaar oud waren, meteen naar de lagere school en dat was 
wel even wennen! Vooral omdat wij dan ook moesten leren om géén dialect te spreken. Daarom gaf de meester ons 
aan het eind van elke schooldag een les in het ABN!”  

 
Na zijn pensioen is meester Lathouwers langs de Maastrichterstraat in Waltwilder 
gaan wonen. Daar liet hij een villaatje bouwen (het huis op nummer 139, staat er 
nog; zie foto). 
Later zal zijn kleindochter Karine, die ook onderwijzeres werd, er gaan wonen. Na 
haar overlijden is het huis verkocht. 
Gerard Lathouwers en zijn vrouw hebben de laatste jaren van hun leven 
doorgebracht in een woonzorgcentrum (Salvator) in Hasselt.  Gerard overleed in 
1980, hij was toen 84 jaar oud. 

 

     
Toen Heeroom Hendrik Lathouwers in 1979 zijn 60-jarig jubileumfeest vierde, was er feest in Kleine Spouwen. Op de foto rechts: 
gasten op de binnenplaats van het ouderlijk huis (in de Keistraat 29) en op de foto links: rechts naast Heeroom zit meester 
Lathouwers. Achter de meester: zijn twee kleinkinderen Marc en Karine en achter hen, uiterst rechts op de foto, zijn zoon Winnie 
Lathouwers.  



 
 


