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Inleiding. 
 
De naam Jan Steeg is voor altijd verbonden met Batenburg. Hij 
financierde eind 19e eeuw het Batenburgse R.K. Armenfonds 
en betaalde de bouw van de kerk en de kloosterschool. In het 
buurtschap Lienden, waar hij woonde, is daarom een straat naar 
hem vernoemd. Waar kwam hij vandaan ? Hoe leefde hij ? Hoe 
is het zijn familie vergaan ? Op deze vragen heb ik een antwoord proberen te vinden. De ont-
wikkelingen in Batenburg vanaf de 19e eeuw weerspiegelen de katholieke emancipatie van die 
periode. In het protestante Nederland van de Zeven Provinciën, dat in de tachtigjarige oorlog 
(1568-1648) werd bevochten, mochten de katholieken hun godsdienst niet openlijk belijden. 
Pas na bijna 2 eeuwen, na de Franse Revolutie met haar roep om “Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap” werden deze beperkingen opgeheven en kon vanaf ongeveer 1795 in heel Ne-
derland de oude godsdienst weer in de openbaarheid komen. De tijd van de schuilkerken was 
voorbij. De katholieken herwonnen hun zelfvertrouwen en hun politieke invloed en in de 2e 
helft van de 19e eeuw verrezen alom in heel Nederland weer nieuwe kerken en kloosters. 
Overal werden katholieke scholen, ziekenhuizen en “gestichten” opgericht, als om de verloren 
tijd in te halen. Jan Steeg financierde die ontwikkeling in Batenburg. Hij voorzag daarmee de 
katholieken in het oude stadje, die in zijn tijd voor het merendeel straatarm en ongeletterd wa-
ren, van de materiële infrastructuur die eerder met de reformatie verloren was gegaan. In de 
eeuw die erop volgde (1875-1975) kwam in Batenburg ”Het Rijke Roomsche Leven” tot 
bloei. De pastoor speelde, zoals in de Middeleeuwen, weer een belangrijke rol. Hoewel mo-
menteel het aantal parochianen dat de nieuwe Sint Victorkerk bezoekt sterk is teruggelopen, is 
die geschiedenis het waard om herinnerd te worden.  
 
Jan Steeg, de stamvader uit Leur.  
Rijdend van Wijchen naar Hernen is rechts tussen de bomen de scheve torenspits te zien van 
het oude kerkje van Leur. Veel zichtbaarder is de grote loods van het loonbedrijf van de fami-

lie Steeg. Deze familie stamt in de verte af van 
een Jan Steeg die met Jenneke Derks in het mid-
den van de 18e eeuw een gezin sticht in Leur. Jan 
en Jenneke wonen in die tijd op de boerderij bij 
het Hernense meer die nu de Meerenburgh wordt 
genoemd, maar die toen bekend stond als de 
Panderhof. Vermoedelijk hebben zij deze boer-
derij zelf rond de tijd van hun huwelijk gebouwd 
of herbouwd. Wanneer en waarvandaan de ka-
tholieke familie Steeg oorspronkelijk in Leur is 
terechtgekomen is in de geschiedenis verborgen 
gebleven.  

Alles wijst erop Jan en Jenneke bij hun huwelijk 
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De Meerenburgh rond 1940 (collectie  H. van Capelleveen) 

al zelfstandige en welvarende boeren waren. Het echtpaar krijgt vier zoons en twee dochters 
die tussen 1754 en 1773 worden geboren1.  

De kinderen blijven lang bij hun ouders wonen en werken. Het gaat de familie voor de wind, 
zoals blijkt uit het feit dat in 1887 een tweede boerderij wordt aangekocht in Lienden, een 
buurtschap van Batenburg2. In 1792 trouwt Helena als eerste. Ze is dan 33 jaar en  vertrekt 
met haar echtgenoot Florus Cooijmans naar Dreumel. Drie jaar later trouwt Hendrik op 41-
jarige leeftijd met Maria de Wit. Dit echtpaar gaat wonen in de boerderij in Lienden en is 
daarmee de eerste Steegfamilie in Baten-
burg. Vader Jan is twee jaar daarvoor over-
leden. Na Hendriks bruiloft in 1795 blijft 
moeder Jenneke achter in de Leurse Pan-
derhof met de nog ongetrouwde Hannes 
(35), Gerrit (30), Jan (29) en Maria (24). 
Het moet een goed team zijn geweest dat 
het boerenbedrijf met uiteindelijk zo’n 40 
morgen3 landbouwgrond in Leur en Baten-
burg bestiert. Hendrik, die in het nabije 
Lienden woont op een boerderij in geza-
menlijk bezit zal in die tijd ook nog deel 
hebben uitgemaakt van dit succesvolle col-
lectief. 

 

Roerige tijden 

Dan volgt een roerige tijd. De idealen van de Franse Revolutie zijn ook in onze streken niet 
onopgemerkt gebleven. De Maas en Waalse patriotten, zoals de revolutionairen worden ge-
noemd,  keren zich tegen de vermolmde feodale structuren met hun “heerlijke” rechten en 
privileges en verzetten zich tegen het betalen van belastingen en het vervullen van herendien-
sten.  

Als in 1795 de oude Republiek der Ze-
ven Provinciën met hulp van Frankrijk 
omvalt en wordt vervangen door de Ba-
taafse Republiek is ook in Leur en 
Batenburg gehoorzaamheid aan de zet-
bazen van het kasteel niet meer van-
zelfsprekend. Het Batenburgse kasteel 
valt zelfs ten prooi aan de vlammen. De 
patriotten delen met Franse steun een 
aantal jaren de lakens uit in de lage lan-
den. In 1810 nemen de Fransen het hele 
landsbestuur over, omdat de hervor-
mingen er naar hun oordeel niet snel 
genoeg gaan. Aan deze periode komt 
een eind met Napoleons Waterloo in 

1813. Het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden wordt opgericht en Willem I op de troon gehe-
sen. Als het stof is neergedaald blijken de bestaande machtsverhoudingen in Leur en Baten-
burg  minder radicaal veranderd dan de patriotten hadden gehoopt. De adel heeft het meeste 
van haar eigendommen behouden en veel van de oude magistraten zijn weer gewoon op hun 

                                                 
1  Zie Bijlage 1: Afstammelingen van Jan Steeg de oude.  
2  H. van Heiningen, Batenburg, Eeuwenlang Twistappel,  Uitgeverij de Klein , Wijchen, 1987, p. 217 
3  Een Gelderse morgen is 0,86 ha. 

De Fransen trekken in 1795 over de bevroren rivier (tekening 
D. Langendijk) 
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post teruggekeerd. Wel zijn de heren een aantal privileges kwijtgeraakt en zijn er voor de vrije 
burgers meer mogelijkheden ontstaan om zich politiek en economisch te ontplooien. In deze 
zogenaamd “Franse tijd” zijn ook de burgerlijke stand en het kadaster ingevoerd.         

De verschuivingen leiden tot veel spanning in de kleine dorpsgemeenschappen. Niet zelden 
moeten boeren een keus maken tussen economisch belang en verlangen naar burgerlijke vrij-
heid. Al te duidelijk kiezen voor de patriotten, en dus tegen hun oude kasteelheer, maakt de 
toegang tot noodzakelijke productiemiddelen als pachtgronden moeilijker. Dat speelt voor 
katholieke Steegs des te meer. De meeste grond in de streek is in protestante handen en het is 
in die tijd gebruikelijk om grond bij voorkeur aan geloofsgenoten te verpachten.   

De familie Steeg komt deze periode echter heel goed door. Zoon Hendrik wordt een gerespec-
teerd burger van Batenburg. Hij legt in 1798 daar de eed af op het vrije onafhankelijke Ba-
taafse volk4 en wordt er in 1799 als buurmeester gekozen5. Dat wil zeggen dat hij het ver-
trouwen geniet van zijn in meerderheid patriottische dorpsgenoten. In diezelfde periode werkt 
zijn broer Jan in opdracht van de dijkgraaf, een vertegenwoordiger van de oude orde, aan het 
repareren van enkele dijkvakken in Lienden6. Ook komen we in de archieven van deze jaren 
vaak de gebroeders Steeg tegen als pachters van de Batenburgse, protestante, grootgrondbezit-
ters zoals de Vorst van Bentheim en burgemeester Poelman. Het moet de familie Steeg zijn 
gelukt om tussen de klippen van de politieke tegenstellingen door te zeilen en met zowel de 

oude als de nieuwe machthebbers op goede 
voet te blijven. Dit heeft hen geen windeie-
ren gelegd, zoals blijkt uit de omvang van de 
gezamenlijke boedel zoals die later wordt 
beschreven. 

Aan het eind van deze turbulente periode 
woont moeder Jenneke nog met haar zonen 
Hannes en Jan en dochter Maria in de boer-
derij bij het Hernense Meer. Zoon Gerrit is 
rond 1800 op 35 jarige leeftijd getrouwd en 
heeft zich gevestigd in Maasbommel. Zoon 
Hendrik, de Batenburger, woont nog met zijn 
gezin in Lienden en dochter Helena woont al 
jaren met haar gezin in Dreumel. Moeder 
wordt ongeveer 80 jaar en overlijdt in 1808.  

 

De boedel verdeeld  
Het zal met de politieke en economische on-
rust te maken hebben gehad dat in 1813, vijf 
jaar na het overlijden van moeder, de ouder-
lijke boedel nog steeds ongedeeld is. Het 
boerenbedrijf van de familie bestaat dan uit 
de twee boerderijen in Leur en Lienden met 
samen ongeveer 40 morgen grond. Het wordt 
in gezamenlijkheid bestierd door de gebroe-
ders Steeg en hun zus Maria.  

Maria, de jongste van de zes kinderen, is in-
middels 43 jaar en staat nu op het punt om te 

                                                 
4  van Heiningen, p. 174 
5  van Heiningen, p. 217 
6  van Heiningen, p. 168 

Boedelverdeling  van 1813 in het Frans en Nederlands. 
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gaan trouwen. Het voorgenomen huwelijk is aanleiding om de boedel te verdelen. Dat is be-
schreven in een notariële acte7 die zowel in het Frans als in het Nederlands is opgesteld. Alle 
6 kinderen Steeg krijgen een gelijk aandeel. De hele ouderlijke hofstede met 20 morgen grond 
valt toe aan Maria. Helena en Gerrit, die zich met hun gezinnen verder weg hebben gevestigd 
in Dreumel en Maasbommel, krijgen hun erfenis in contant geld. Hendrik krijgt de hofstede in 
Lienden, waar hij al woont, met tuin, boomgaard en bouwland, samen ruim 1½ morgen. De 
nog thuiswonende Hannes en Jan krijgen grond in de buurt: Hannes 7 morgen weiland in Leur 
en Jan 12. Het waardeverschil tussen de percelen wordt vereffend met contant geld. De zes 
kinderen krijgen dus allemaal een voor die tijd ruim vermogen mee.       

Maria, de erfgenaam van de Panderhof, trouwt nog hetzelfde jaar in gemeenschap van goe-
deren met Jan Mulders8. Het echtpaar blijft kinderloos. Na het overlijden van Maria in 1849 is 
deze boerenhoeve niet meer verbonden met de familie Steeg. Ook de zonen Hannes en Jan 
vestigen zich, zoals we nog zullen zien, buiten Leur. De Steegs die momenteel in Hernen en 
Leur wonen zijn daar met een omweg via Lienden en Batenburg terechtgekomen. Ze stammen 
af van Hendrik, de oudste zoon van stamvader Jan uit Leur.   

 

 
 
                                                 
7 Akte in 1813 voor notaris Vermasen te Nijmegen, boeknummer 20, aktenummer 213. (Regionaal Archief Nij-
megen). Alle zes kinderen Steeg krijgen een gelijk aandeel met een waarde van fl. 1.600. Daar kon je in die tijd 
een flinke boerderij inclusief de grond mee kopen.  
8 Akte in 1813 voor notaris van Munster te Nijmegen, boeknummer 71, aktenummer 94 (Regionaal Archief 
Nijmegen). 

Lienden en Leur op een kaart  uit 1905. In de stippen: 1 De Panderhof/De Meerenbugh in Leur; 2 De 
Dorpshof in Leur;3 De Jannenhof en de grote hoeve (afgebrand in 1892) in Lienden.   
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Jan Steeg, de zoon, vestigt zich in Lienden.  
 

Kort na de boedelscheiding verlaat ook Jan de ouderlijke hofstede. Hij pacht in 1814 een gro-
te boerderij met 15 morgen land9 aan het Liendense plein en gaat daar wonen. Het plein is in 
die tijd niet meer dan een weiland met een brandkuil met daaromheen in een losse cirkel een 
zevental boerenerven. Er komen drie landwegen bij elkaar, richting noord naar Leur, west 
naar Batenburg en oost naar Niftrik. Het buurtschap Lienden ligt er precies tussenin. Het 
landschap is nog niet, zoals nu, doorsneden met autowegen. Je kunt in een klein halfuur door 
het veld (in de zomer) of over de Ruffelsdijk (in de winter) van Leur naar Lienden lopen. Je 
passeert dan wel een grens. Lienden valt onder het bestuur van Batenburg, terwijl Leur bij 
Hernen hoort.  

Hendrik, broer van Jan, woont al jaren met zijn gezin aan het Liendense plein. De twee zijn 
echter niet lang elkaars buren. Hendrik overlijdt een jaar later en laat zijn weduwe achter met 
zes kinderen, waarvan de oudste, Elisabeth, pas negentien is. Jan zal zijn schoonzus en haar 
gezin hebben geholpen op het bedrijf tot Elisabeth in 1822 trouwt met Hendrik Weijers en in 
haar geboortehuis een nieuw gezin sticht10.  

De vrijgezelle broers Hannes en Jan Steeg 
gaat het intussen voor de wind. Ze leven 
sober, werken hard en hebben kennelijk 
ook talent voor zakendoen. Ze investeren 
hun profijt in onroerend goed. We komen 
hen herhaaldelijk bij de notaris tegen als 
kopers van grond en tiendrechten in Her-
nen, Leur en omringende dorpen. Jan 
koopt zelfs in de herfst van 1817 een hof-
stede in Leur: De Dorpshof11. Het is een 
“nieuw opgetimmerd huis met schuur, 
bakhuis, hof en boomgaard” met 3 mor-
gen bouwland en 3 morgen weiland12. Jan 
blijft in Lienden wonen en zijn nieuwe 
bezit wordt verpacht.  

Ook deze godvrezende burgers ontsnap-
pen echter niet aan het lot. Kort nadat hij op gevorderde leeftijd nog een bruid heeft gevonden 
en zich in Hernen heeft gevestigd, komt Hannes te overlijden. Hij is onder huwelijkse voor-
waarden getrouwd13 en bleef kinderloos. Daarom wordt zijn bezit een paar jaar later verdeeld 
binnen de Steeg-familie. Jan en zijn broer Gerrit in Maasbommel krijgen hun deel in contan-
ten uitbetaald. De grond en het overige worden verdeeld tussen zus Maria Mulders-Steeg in 

                                                 
9 Akte in 1814 voor notaris Wiegand te Nijmegen, boeknummer 140, actenummer 238 (Regionaal Archief Nij-
megen). De verpachter is Arnoldus van den Berg uit Demen. Zijn familie speelde een belangrijke rol bij de tot-
standkoming van de neogotische nieuwbouw van de kerk in Demen uit 1857 en kreeg een eigen familiekerkhof 
tussen de kerk en de dijk. Dit bestaat nog steeds en is een rijksmonument.   
10  De familie Weijers zal uiteindelijk tot het einde van de eeuw aan het Liendense plein blijven wonen. Bron: 
Bevolkingsregister Batenburg 1850-1939 (Regionaal Archief Nijmegen)..   
11  Akte in 1817 voor notaris Wiegand te Nijmegen, boeknummer 148, aktenummer 455. Kadastrale Atlas 
Batenburg 1832, sectie C 285,286,288,289, 372. De aankoopprijs is fl. 2.750. Voor een beschrijving van de 
Dorpshof: Tijdschrift Hier en Ginder, Bergharen, nov. 1981.   
12  Akte in 1817 voor notaris Wiegand te Nijmegen, boeknummer 148, aktenummer 455. 
13  Akte in 1816 voor notaris Wiegand te Nijmegen, boeknummer 145, aktenummer 368.  

De Dorpshof in 1888 (collectie Huis te Leur).  De huidige 
boerderij op deze plek  stamt uit  1932.    
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Leur, zus Helena Cooijmans-Steeg in Dreumel en schoonzus Maria, de weduwe van Hendrik, 
in Batenburg14.     

De nog altijd ongetrouwde Jan investeert ook deze erfenis in onroerend goed. Hij koopt onder 
meer een tweede boerderij in Lienden, vanouds bekend als de Jannenhof15. Huis, varkenskot, 
moestuin, boomgaard, bouwland en weiland vormen een aaneengesloten perceel van zo’n drie 
morgen. Het huis is gezien de belasting die erop wordt geheven een gemiddeld boerenbedrijf 

voor het Lienden van die dagen. Het staat ook aan het centrale plein, naast de grote boerderij 
die door Jan al wordt gepacht. Jan zelf blijft daarin wonen en verhuurt zijn nieuwe bezit zoals 
zijn andere hoeve, de Dorpshof in Leur. Op de grote boerderij in Lienden woont hij vast niet 
alleen maar waarschijnlijk, zoals gebruikelijk in die tijd, met een wisselende groep knechten 
en meiden. Hij heeft er de leiding over een groot bedrijf met een flinke veestapel en tientallen 
morgen eigen land aangevuld met grond die hij pacht van de Batenburgse grootgrondbezitters.   
 
Jan Steeg, de zoon, sticht een gezin. 
In 1827 trouwt de bijna 60 jaar oude en inmiddels steenrijke Jan met Geertrui Smits, relatief 
arm, maar 30 jaar jonger. Ze huwen in gemeenschap van goederen. Jan brengt de twee boe-
renhoeven in, de Dorpshof in Leur en de Jannenhof in Lienden, met tezamen minstens 26 
morgen bouw- en weiland, vooral gelegen in Leur. Wat Geertrui inbrengt is nergens terug te 
vinden. Het echtpaar gaat wonen in de grote pachtboerderij in Lienden.    

In het gezin van Jan en Geertrui worden zes kinderen geboren. Johanna komt in 1828. Zij zal 
maar vijf jaar oud worden. Allegonda ziet het levenslicht in 1829. Zij zal alle anderen ver 

                                                 
14 Akte in 1820 voor notaris Wiegand te Nijmegen, boeknummer 158, nummer 260. De vijf partijen krijgen ie-
der een gelijk aandeel met een waarde van fl. 1.160. De erfenis komt beschikbaar nadat ook de weduwe Anna 
Maria Sengers, die het vruchtgebruik had, was overleden. Zij laat twee dochters achter die ze had bij haar eerste 
man Jacob van Haaren. Deze kinderen van 10 en 14 jaar verloren dus 2 vaders en hun moeder. De jongste, Pe-
tronella van Haren trouwt later met  Lambertus van Haren, de herbergier van het veerhuis en veerbaas in Ne-
derasselt.  
15  Kadastrale Atlas Batenburg 1832, sectie A, nummer 124; nu Jan Steegweg 1. De aankoopsom bedroeg  750 
gulden.  

Lienden op een kaart uit 1852. Bij 1 de boerderij van Hendrik Steeg; bij 2 de “Jannenhof”; bij 3 de grote hoeve.  
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overleven. Drie jaar na Allegonda komt Elisabeth, die maar een enkele dag leeft. In 1834 
wordt Jan jr., de latere bouwer van de kerk, geboren. Drie jaar na Jan jr. wordt het gezin ver-
blijd met een dochter die naar haar overleden zusje Johanna wordt genoemd. Vijf jaar na Jo-
hanna komt er  nog een zoon: Gerardus. We zijn dan in 1842 beland. Vader Jan kan dan ein-
delijk de grote hofstede met 15 morgen grond16 aankopen waar hij al jaren met zijn gezin 
woont. Lang kan hij echter niet van zijn nieuwe bezit genieten. Een jaar na zijn aankoop komt 
hij te overlijden, Zijn oudste dochter  is dan 14 en de jongste zoon 1 jaar oud. Hij laat zijn ge-
zin in welstand achter. 

 

De godsvruchtige weduwe Geertrui Steeg-Smits.  
Geertrui Smits is halverwege de veertig en daarmee in de kracht van haar leven als ze de we-
duwe wordt van Jan Steeg. Ze neemt, naar het zich laat aanzien, stevig de leiding in het grote 
boerenbedrijf en in haar gezin met opgroeiende kinderen. Het moet een godsvruchtige vrouw 
zijn geweest die de katholieke parochie en de geestelijkheid zeer was toegedaan. Ze komt 
voor het eerst in de parochiearchieven voor in het jaar 1853 als zij een kerkorgel schenkt17. Ze 
brengt haar twee dochters en twee zoons in deugdzaamheid groot. Allegonda treedt op haar 
27e in bij de nonnen van het klooster Soeterbeeck in Deursen bij Ravenstein aan de overkant 
van de Maas. Ze wordt 83 en blijft haar leven daar als zuster Hieronima. Ook Johanna gaat op 
haar 35e naar het klooster in Tilburg en wordt 43 jaar oud. Gerardus gaat naar het seminarie in 
Sint Michielsgestel, maar haalt zijn 18e verjaardag niet. 

Geertrui heeft nauwe betrekkingen met haar (voor zover bekend) enige neef: Jan van Haren, 
zoon van oom Herman van moederskant. Die woont in het Broek in Nederasselt, dicht bij de 
molen. Diens oudste dochtertje Johanna komt zelfs in 1866, nog geen 4 jaar oud, bij haar oud-
tante Geertrui in Lienden wonen. Het lijkt er op dat het meisje is geadopteerd in het gezin 
Steeg. Geertrui, die dan al 70 jaar is, woont op de Liendense hoeve met haar dochter Johanna 
van 29 en zoon Jan van 32. Drie van Geertrui’s kinderen zijn al overleden en dochter Alle-
gonda zit in Deursen in het klooster. Wat anders dan adoptie kan de reden zijn geweest dat de 
kleine Johanna meer dan tien jaar bij de Steegs is blijven wonen ? Ze gaat pas terug naar haar 
ouders als er niemand meer van haar pleeggezin in Lienden over is.18.  

Het moet een levendige bedoening zijn geweest op de Liendense hoeve. Het is een gouden 
tijd voor de landbouw, tenminste voor de boeren met eigen grond zoals de familie Steeg-
Smits. Op de boerderij wonen broer en zus Steeg met hun moeder en hun kleine nichtje als 
een gewoon drie-generatiegezin. Knechten en meiden zorgen voor de graslanden tot in 
Niftrik, Altforst en Maasbommel en voor de grote veestapel. De vruchtbare rivierklei levert 
graan, boter en vlees waarvoor hoge prijzen worden betaald in de zich industrialiserende ste-
den. Jan Steeg blijkt een goede boer met eersteklas vee. Daarvan getuigt een 1e  prijs die hij in 
de zomer van 1875 op een Maas en Waalse landbouwtentoonstelling wint in de categorie 
“buitengewoon zware os”19. Van de landbouwcrisis die spoedig daarna meedogenloos in het 
hele land zal toeslaan dringen de voortekenen nog niet tot in Lienden door.  
Toch verkiest dochter Johanna de geestelijke staat boven dit huiselijk en welvarend geluk. In 
de zomer van 1872 vertrekt ze naar het klooster van de Zusters van Liefde in Tilburg en treedt 

                                                 
16  Akte in 1842 voor notaris van der Weijden te Ravenstein,  deel 21, nummer 52. (Bron: Boedelscheiding 
Steeg-Smits 1875, zie noot 21).  
17 Dit orgel werd voor fl. 520,- gebouwd door Vollebregt in Den Bosch. Het wordt nog steeds gebruikt in de 
nieuwe Sint Victorkerk. Het werd in 1913 voor ruim fl 2.000 gerestaureerd en is momenteel weer hard aan een 
opknapbeurt toe.   
18  Zij vertrok op 4 juni 1866 naar Lienden. In het bevolkingsregister van Overasselt wordt haar vertrek geregi-
streerd en ze wordt op dezelfde datum als nicht van Geertrui in het register van Batenburg ingeschreven. Ze gaat 
op 14 januari 1876 weer terug naar haar ouders. Geertrui en haar zoon Jan zijn dan in Lienden overleden en Jo-
hanna (als religieuze) in Tilburg. Bron: bevolkingsregisters van Batenburg en Overasselt.     
19 Gepubliceerd in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC) d.d. 23 juli 1875. 
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daar in als zuster Gildeberta. In de boerderij blijft haar oude moeder achter met haar broer Jan 
en de kleine Johanna die nog tien jaar moet worden.   

Hoewel Jan in 1872 wordt gekozen tot wethouder van Batenburg lijkt het erop dat hij sterk 
onder de invloed staat van zijn moeder. Zij blijft in het bevolkingsregister tot haar dood ver-
meld als gezinshoofd en “landbouwster”. Het feit dat ze ook na haar dood in 1874 onder haar 
eigen naam Geertrui Smits wordt herdacht en dat de familie Steeg niet blijkt te delen in de 
erfenis wijst erop dat het een sterke en eigenzinnige vrouw moet zijn geweest.   

 

Jan Steeg, de kleinzoon, financiert de Batenburgse parochie. 
In 1872, het jaar dat Jan Steeg wethouder wordt, komt er een nieuwe pastoor in Batenburg: 
Johannes Kroonen. Het verhaal gaat dat Geertrui en haar zoon hem bij zijn aantreden een 
nieuwe kerk hebben beloofd. Feit is dat de familie voor de bouw daarvan kort daarna 50.000 
gulden op tafel legt en daarmee de architect/aannemer Cornelis Van Dijk rechtstreeks betaalt. 
Volgens de overlevering willen Jan en zijn moeder de kerk bovenop de dijk, zodat ze die van-
uit hun boerderij in Lienden kunnen zien. In Batenburg wordt ook verhaald over Jan die zijn 
zus in dat jaar naar het klooster in Tilburg brengt met een zak geld langs het paard gebonden. 
In deze periode wordt ook een R.K. Armbestuur opgericht, met Jan Steeg als eerste president. 
Voor de ondersteuning van armlastige katholieken wordt een fonds opgericht waaraan de fa-
milie Steeg een aanzienlijke bijdrage levert20.  

 
 

Een paar jaar later is de kerk op de dijk bijna klaar, maar Geertrui is inmiddels overleden en 
Jan is ernstig ziek. In het aangezicht van de dood moet er nog van alles worden geregeld en 
daarvoor komt tot drie keer toe de notaris bij Jan aan huis. Met als getuigen pastoor Kroonen 
en kerkbouwmeester van Dijk wordt de hele ongedeelde boedel verdeeld over de drie nog le-
vende kinderen: de nonnen Allegonda en Johanna en Jan21. Het komt erop neer dat alle onroe-
rend goed naar Jan gaat en dat de twee nonnen worden uitgekocht met een aanzienlijk geldbe-
drag. In de analen van het klooster Soeterbeeck (waar Allegonda tot haar overlijden in 1912 
woont) zijn de ouders Steeg daarom opgenomen als weldoeners en is voor hen nog tot in de 
vijftiger jaren van de 20e eeuw jaarlijks een plechtige mis opgedragen22. Jan Steeg sr. was 

                                                 
20  van Heiningen, p. 216- 218. H. van Heiningen beschrijft in zijn boek de bijdragen die de familie Steeg leverde 
aan de financiering van de kerk, het armenfonds en het klooster. De bedragen die hij noemt zijn in dit artikel 
overgenomen. Formele bronnen worden door van Heiningen niet genoemd. Die heb ik gezocht, maar ook niet 
kunnen vinden. Kennelijk werden in die tijd veel van deze zaken onderhands geregeld tussen de pastoor en zijn 
kapitaalkrachtige parochianen.  
21  Akte voor notaris Zweers te Wijchen, aktenummer 1875-107 (Gelders Archief, Arnhem). 
22  Weldoenersboek van Soeterbeeck (vanaf 1732).  Archiefinventaris Reguliere Kanunnikessen van Windes-
heim,, nummer 110;  de gelezen missen zijn tot 1955 genoteerd in nummer 117 p. 59. (Erfgoedcentrum Neder-
lands Kloosterleven te Sint Agatha,  Toegang: AR-Z104).  

De handtekeningen van Jan Steeg, pastoor Kroonen 
en bouwmeester van Dijk onder het testament van Jan 
Steeg jr. in 1875. 

In Soeterbeeck zijn tot 1955 missen opgedragen voor 
de ouders van Jan Steeg jr. 
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toen al meer dan 100 jaar dood ! Een bijzonder feit is ook dat dochter Johanna, de Liefdezus-
ter, overlijdt in augustus 1875, drie maanden nadat haar deel van de erfenis aan haar congre-
gatie is toegevallen.  
In dezelfde maand dat zijn zus in Tilburg overlijdt wordt Jan wegens ziekte als wethouder 
vervangen door Marianus Banken. Jan keert niet meer terug in zijn functie. In plaats daarvan 
maakt hij zijn testament. Hij benoemt tot zijn enige erfgenaam zijn neef Jan van Haren, de 
vader van het inwonende nichtje Johanna. Eind oktober tenslotte komt de notaris voor de laat-
ste keer om een akte van verkoop op te maken23. Een koper betaalt 20.000 gulden contant 
voor een perceel weiland en dit bedrag wordt waarschijnlijk ter plekke geschonken aan de 
bouwmeester en de pastoor die er ook zelf als getuigen bij zijn. Het geld is bedoeld om de 
nieuwe kerk te verfraaien met altaren en schilderwerk.  

De handtekening van Jan, in mei nog krachtig, is in oktober onvast geworden. Hij sluit zeven 
weken later de ogen voorgoed, in de wetenschap dat hij een fraaie kerk achterlaat en een ar-
menfonds en dat ook nog een nonnenklooster met een meisjesschool en pensionaat van zijn 
geld zullen worden gebouwd in Batenburg. Jan wordt begraven bij zijn moeder in de schaduw 
van de oude kerk. Als een paar jaar later een nieuw katholiek kerkhof is ingericht buiten het 
dorp worden beide kisten opgegraven en geplaatst in de grafkelder onder het neogotische Cal-
varie-monument dat daar door pastoor Kroonen is gebouwd. Op de marmeren plaquette wor-
den de verdiensten van Geertrui Smits en haar zoon Jan Steeg gememoreerd: 

 

Gedenkt in Uwe gebeden 
Gertrudis Steeg-Smits geb. te Overasselt 
overl. 2 juni 1874 - oud ruim 77 jaar 
en hare zoon Joannes Steeg geb. Batenburg 
overleden 7 dec 1875 – oud ruim 41 jaar. 
Zij bracht hare twee kinderen 
Allegondis en Johanna 
naar het huis des Heeren. 
Zij hebben den grondslag tot den tempel gelegd 
den luister van Gods huis bemind 
een Gesticht tot opvoeding der jeugd opgericht 
een armenfonds gevestigd. 
Hunne gedachtenis zal niet vergaan. 
Eccl. XXXIX.13 
R.I.P.  

 
Ook in de nieuwe kerk zelf bevind zich in de westelijke zijkapel naast de toren een gedenkte-
ken voor Jan en zijn moeder. Vermoedelijk is dit het oorspronkelijke grafmonument dat pas 
na de verhuizing van het graf in de kerk is geplaatst24.  

Vele jaren later, in 1913, volgt nog een laatste eerbetoon aan dit bijzondere gezin. Bijna 40 
jaar na de inzegening van de kerk worden door het kerkbestuur de eerste glas-in-loodramen 
besteld. Ze worden centraal in de absis achter het altaar geplaatst. Onderin zijn zes kleine fi-
guren afgebeeld. 

 
                                                 
23  Akte in 1875 voor notaris Zweers te Wijchen, aktenummer 1875-120 (Gelders Archief, Arnhem). 
24  Begin zestiger jaren is de bovenste helft hiervan om moeilijk te doorgronden redenen ontmanteld en buiten 
tegen de kerkmuur gezet. De neogotische versiering is daarbij verloren gegaan. Wat er van het monument is te-
ruggevonden is bij de laatste kerkrestauratie in 2011 weer op de oorspronkelijke plaats teruggezet. 
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Het zijn de patroonheiligen van het gezin Steeg. Johannes de doper en Joannes de Evangelist 
voor vader en zoon Jan; Gertrudis voor Geertrui; Allegonda en Johanna voor de beide non-
nen-dochters en Gerardis voor de zoon die als 18-jarige op het seminarie stierf. Allegonda is 
kort daarvoor als laatste van het gezin gestorven als zuster Hieronima in het klooster Soeter-
beeck in Deursen. De familie Steeg heeft hierna nooit meer een opvallende rol gespeeld in 
Batenburg.  

 
Jan van Haren, de erfgenaam. 
Niemand van de familie Steeg deelt mee in de 
erfenis. Toch woont, als Jan zijn testament 
maakt, zijn volle nicht Elisabeth Steeg nog met 
vier ongetrouwde kinderen (Weijers) tegenover 
hem aan het Liendense plein25. Ook in Baten-
burg, Appeltern, Leur, Maasbommel, Wijchen 
en Dreumel heeft Jan een schare (achter-) neven 
en nichten. Kennelijk is de familieband met de 
Steegs verloren gegaan in de lange periode dat 
moeder Geertrui Smits, na het overlijden van de 
man die haar rijk maakte, de scepter heeft ge-
zwaaid in de Liendense hoeve. 

Het nichtje Johanna is inmiddels dertien jaar 
oud. Na het drama bij haar Liendense pleegou-
ders keert ze begin 1876 terug naar haar eigen 
ouders: Jan van Haren en Geertrui van Dijk. Ze brengt een kolossale erfenis mee naar het Ne-
derasseltse Broek en naar haar vijf jongere broertjes en zusjes, de jongste 9 maanden oud. 

Kort na haar terugkeer in Nederasselt wordt namens haar vader als erfgenaam de volledige 
inboedel van de grote boerderij in Lienden26 verkocht. Ook de Leurse boerderij De Dorpshof 
met 20 ha.27 en verschillende percelen in omliggende dorpen worden openbaar verkocht28. 
Wat inboedel, vee, graan, hooi en de gereedschappen in Lienden opgebracht hebben is niet 

                                                 
25  Een afstammeling van een broer van deze Elisabeth, gaat zo'n honderd jaar later in 1912 aan de Ruffelsdijk in 
Leur wonen. Zijn vrouw (Theodora van Thiel) wordt daar bekend als Moeke Steeg.      
26  Openbare verkoping door notaris Zweers  22-12-1875 ten sterfhuize van Jan Steeg in Lienden. Advertentie in 
de PGNC d.d. 17-12-1875, tien dagen (!) na zijn overlijden.  
27  Openbare verkoping door notaris Zweers, aktenummers 1876-52&59 (inzet en toeslag). Definitieve verkoop  
aan de Baron W.H.F. van Balveren. Akte voor notaris Zweers, aktenummer 1876-141 (Gelders Archief, Arn-
hem). 
28  Openbare verkoping door notaris Zweers, op 23-02-1876 ingezet op in totaal fl. 27.250. Akten voor notaris 
Zweers,aktenummer 1876-33&43. 

De patroonheiligen van het gezin Steeg zoals ze in de kerkramen boven het altaar staan v.l.n.r. 
Johannes de doper, Johanna Cantal, Allegonda, Gerardis, Johannes de Evangelist en Gertrudis  
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bekend. Van de verkoop van het onroerend goed is wel een beschrijving bij de notaris gevon-
den. Die leverde in totaal 57.435 gulden op. 

In hetzelfde jaar wordt de kleine boerderij in Lienden, 
die dan “arbeiders bouwplaats” wordt genoemd ver-
kocht29. Alleen de grote Liendense hoeve zelf, de grond 
in Batenburg en  de tienden in Batenburg en Leur blij-
ven dan nog in het bezit van Jan van Haren. Hij neemt 
er in hetzelfde jaar een hypotheek op van 38.000 gul-
den30. Binnen een jaar vloeit er dus in totaal zo’n hon-
derdduizend gulden naar het Broek in Nederasselt. 
Waar al dit geld aan is besteed is niet meer na te gaan. 
De grond in Batenburg blijkt later in bezit bij de R.K. 
kerk van Batenburg en is dus op enig moment aan de 
kerk geschonken31. Mogelijk is de hypotheek die erop is 
genomen gebruikt om de bouw van het klooster in Ba-
tenburg te betalen en zijn daar nog door Jan Steeg bij 
leven afspraken over gemaakt met de Batenburgse pas-
toor en zijn erfgenaam Jan van Haren.        

Van de in totaal 10 kinderen die in het gezin van Haren 
geboren worden groeien er uiteindelijk zes op die alle 
zes trouwen. Samen zorgen ze voor 36 kleinkinderen32. 
De enige zoon neemt de ouderlijke boerderij over en 
wordt in het dorp bekend als “Piet Broek”, naar de plek 
van zijn boerderij in het Nederasseltse Broek. Moeder 

Geertrui blijft bij hem wonen33. Haar kleinzoon Piet, een zoon van “Piet Broek” keert vele 
jaren later, in 1987, als hulppastoor terug naar de Batenburgse kerk, na een werkzaam leven 
als missionaris in Borneo. 
 

 

Hoe wonderlijk zijn Gods wegen …. 

                                                 
29  voor 1.800 gulden aan de weduwe Derks uit Batenburg.  Akte notaris Zweers, aktenummer 1876-81.  
30  Akte voor notaris Zweers, aktenummer 1876-56. 
31  De boerderij wordt in 1876 verpacht aan Johannes Mulders en vanaf 1879 aan de familie van Gijsbert Elsen 
uit Leeuwen, die er 9 kinderen  krijgt. De boerderij is in 1892 afgebrand en niet herbouwd. De laatste mutatie 
over dit pand wordt in het bevolkingsregister genoteerd op 23 augustus 1892.  
32  Zie bijlage 3.  
33  In 1897 is de boedel van Jan van Haren en Geertrui van Dijk nog niet verdeeld. Zie de boedelscheiding van 
hun dochter en schoonzoon in dat jaar. Akte voor notaris Wierts van Coehoorn, te Wijchen, aktenummer 1897-
144 (Gelders Archief Arnhem. toegangsnummer 0168, inventarisnummer 5994). 
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Bijlage 1: Nakomelingen van Jan Steeg de oude. 
 
 

1. Jan Steeg, ook bekend als Johannes, beroep landbouwer, ovl. 09-05-1793 in Leur.  Woonde op 
de Meerenburgh in Leur, die toen Panderhof werd genoemd.  Hij trouwt voor 1754, Jenneke 
Derks, ook bekend als Johanna, Dekkers, ovl. 14-04-1808 in Leur. 

    Kinderen: 
    2. i. Hendrik Steeg, geb. circa 1754. Zie verder onder 2. 
      ii. Helena Steeg, geb. circa 1759 in Leur, ovl. 17-03-1844 in Dreumel.  Zij trouwt 

30-12-1792 in Dreumel, Florentius Franciscus Cooijmans, roepnaam Florus, 
gedoopt 11-03-1753 in Dreumel, ovl. 05-01-1830 in Dreumel, beroep landbouwer 
(1825), arbeider (1830).  Kinderen Cooijmans (niet onderzocht). 

      iii. Johannes Steeg, ook bekend als Jan, Hannes, geb. jan. 1760 in Leur, ovl. 02-08-
1817 in Hernen, beroep landbouwer.  Kinderloos. Hij trouwt 03-09-1816 in 
Hernen, (onder huwelijkse voorwaarden), Anna Maria Sengers, geb. maart 1767 
in Hernen, (dochter van Joannes Sengers en Maria Kersten), ovl. 03-11-1820 in 
Hernen. 

    3. iv. Gerrit Steeg geb. circa 1765. Zie verder onder 3. 
    4. v. Jan Steeg, gedoopt 05-10-1767. Zie verder onder 4. 
      vi. Maria Steeg, geb. 1771 in Leur, ovl. 13-07-1849 in Leur. Erft de ouderlijke 

boerderij in Leur. Kinderloos. Zij trouwt 17-05-1813 in Hernen, (In gemeenschap 
van goederen.), Jan Mulders, geb. 1764 in Hernen (zoon van Gerrit Mulders en 
Jantje Louissen), beroep landbouwer, ovl. 03-10-1844 in Leur, beroep 
landbouwer. 

 
Tweede Generatie 

 
2. Hendrik Steeg, ook bekend als Hendricus, Hend, geb. circa 1754 in Leur, ovl. 11-04-1815 in 

Batenburg.  Hij trouwt 14-06-1795 in Maasbommel, Maria de Wit, geb. circa 1767 in Horssen, 
ovl. 02-04-1849 in Batenburg. 

    Kinderen: 
      i. Elisabeth Steeg, roepnaam Betje, gedoopt 12-03-1796 in Batenburg, ovl. 26-07-

1867 in Batenburg.  Zij trouwt 09-02-1822 in Batenburg, Hendrik Weijers, 
roepnaam Hent, gedoopt 04-02-1789 in Niftrik, ovl. 11-03-1874 in Batenburg, 
beroep landbouwer.  Kinderen Weijers niet onderzocht. 

      ii. Jan Hz Steeg, gedoopt 06-11-1797 in Batenburg, ovl. 06-10-1819 in Batenburg.  
Geen kinderen. 

      iii. Theodorus Steeg, roepnaam Derk, gedoopt 23-07-1799 in Batenburg, ovl. 15-10-
1871 in Leur.  Hij trouwt 22-04-1842 in Bergharen, Catharina Jansen, geb. 04-06-
1812 in Bergharen.  Uit dit huwelijk kinderen en kleinkinderen te Herpen, 
Hernen, Leur, Wijchen, Bergharen. 

      iv. Adriana Steeg, gedoopt 24-12-1802 in Batenburg, ovl. 05-07-1863 in Megen.  Zij 
trouwt 21-02-1829 in Megen, Johannis van den Heuvel, geb. 28-03-1792 in Haren 
en Macharen.  Kinderen van den Heuvel niet onderzocht. 

      v. Joanna Steeg, roepnaam Jenneke, gedoopt 04-12-1804 in Batenburg, ovl. 27-04-
1878 in Appeltern, beroep dienstmeid.  Zij trouwt (1) 26-01-1829 in Appeltern, 
Engelbertus Banken, roepnaam Engel, gedoopt 08-11-1776 in Appeltern, ovl. 14-
09-1831 in Appeltern, beroep landbouwer.  Kinderen Banken niet onderzocht. Zij 
trouwt (2) 20-12-1832 in Appeltern, Michael Hendriks, roepnaam Michiel, 
gedoopt 17-12-1792 in Batenburg.  Kinderen Hendriks niet onderzocht. 
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      vi. Jacobus Steeg, gedoopt 04-11-1806 in Batenburg, ovl. 29-09-1861 in Batenburg, 
beroep landbouwer.  Ongehuwd gebleven. 

      vii. Wilhelmina Steeg, geb. circa 1813 in Batenburg, ovl. 28-08-1814 in Batenburg. 
 
3. Gerrit Steeg, ook bekend als Gerardus, geb. circa 1765 in Leur, ovl. 23-02-1837 in Appeltern, 

beroep arbeider.  Hij trouwt circa 1800 in Maasbommel, Adriana van Rietveld, geb. circa 1771 
in Maasbommel, ovl. 23-04-1847 in Appeltern.  Dochter van Cornelius van Rietveld, 
timmerman (1820) en Roelanda van Ekeren. 

    Kinderen: 
      i. Antonius Steeg, gedoopt 17-08-1799 in Maasbommel, beroep 1845 arbeider.  Hij 

trouwt 17-01-1845 in Appeltern, Petronella van Niftrik, geb. 28-12-1818 in 
Geffen, beroep (1845) dienstmeid.  Uit dit huwelijk drie dochters, geboren in 
Maasbommel (nakomelingen niet nader onderzocht). 

      ii. Joanna Steeg, gedoopt 11-01-1802 in Maasbommel, beroep (1835) arbeidster.  Zij 
trouwt 23-01-1835 in Appeltern, Joannes Thijssen, gedoopt 03-08-1810 in 
Megen, beroep (1835) arbeider.  Nakomelingen (Thijssen) onbekend. 

      iii. Carolina Steeg, gedoopt 14-06-1804 in Maasbommel, ovl. 17-11-1834 in 
Appeltern.  Waarschijnlijk geen nakomelingen. 

      iv. Theodorus Steeg, gedoopt 23-12-1806 in Maasbommel, ovl. 08-03-1833 in 
Appeltern.  Geen nakomelingen. 

      v. Elisabeth Steeg, gedoopt 10-03-1810 in Maasbommel, ovl. 21-07-1870 in Leur, 
beroep landbouwster.  Zij trouwt 19-09-1849 in Bergharen, Michael Derks, 
gedoopt 07-09-1806 in Niftrik, beroep (1849) landbouwer.  Nakomelingen 
(Derks) niet onderzocht. 

 
4. Jan Steeg, ook bekend als Johannes, geb. in Leur, gedoopt 05-10-1767 in Hernen, ovl. 13-11-

1843 in Batenburg, beroep landbouwer.  Hij trouwt 22-05-1827 in Overasselt, Geertrui Smits, 
ook bekend als Gertrudes Smits, ook bekend als Geertrui Janssen Smits (dochter van Peter Smits 
en Allegonda van Haren), gedoopt 08-11-1796 in Overasselt, ovl. 02-06-1874 in Lienden, 
beroep landbouwster. 

    Kinderen: 
      i. Johanna Steeg, geb. 08-08-1828 in Batenburg, ovl. 14-10-1833 in Batenburg. 
      ii. Allegonda Steeg, klooster naam Zr. Hieronyma, geb. 19-12-1829 in Lienden, ovl. 

05-08-1912 in Deursen, beroep religieuze, ingetreden 07-01-1856 in Soeterbeeck 
Deursen.  Vertrekt 29 april 1858 definitief naar het klooster in Deursen. 

      iii. Elizabeth Steeg, geb. 28-09-1832 in Lienden, ovl. 29-09-1832 in Lienden. 
      iv. Jan Steeg, ook bekend als Johannes, geb. 08-09-1834 in Lienden, ovl. 07-12-

1875 in Lienden, beroep landbouwer.  Financier RK kerk Batenburg. 
      v. Johanna Steeg, klooster naam Zr. Gildeberta, geb. 07-06-1837 in Lienden, ovl. 

26-08-1875 in Tilburg, beroep religieuze.  Vertrekt in 1872 naar het klooster in 
Tilburg. 

      vi. Gerardus Willibrordus Steeg, geb. 07-11-1842 in Lienden, ovl. 11-06-1860 in 
Lienden.  Ging studeren op het seminarie in Sint Michielsgestel. 

 
  
 
 
  



Bijlage 2: Nakomelingen van Allegonda van Haren 
 
 

1. Allegonda van Haren, ook bekend als Alegondis Jansen Thomassen van Haren, geb. in Keent, 
(dochter van Jan Thomasse van Haren en Adriana Arts), gedoopt 07-08-1756 in Balgoij, ovl. 11-
07-1837 in Overasselt.  In haar overlijdensacte is vermeld dat ze weduwe is van Gerret van 
Haren. Zij trouwt (1) 05-05-1789 in Balgoij, (met dispensatie; ze waren achterneef en -nicht van 
elkaar), Gerardus van Haren, ook bekend als Gerret van Haren, geb. in Keent (zoon van 
Hermanus van Haren en Johanna van Haren), gedoopt 19-08-1751 in Balgoij, ovl. 1795.  Enige 
zoon van Hermanus van Haren en Johanna van Haren (Bron: Genealogie van Ha(a)re(n) door 
M.G. van Haren). Zij trouwt (2) 25-01-1796 in Overasselt, Peter Smits, ook bekend als Peter 
Janssen, geb. 1771 in Overasselt (zoon van Jan Klaasen en Christina Peters), ovl. 13-04-1840 in 
Overasselt, beroep landbouwer. 

    Kinderen van Gerardus van Haren: 
    2. i. Hermanus van Haren geb. 25-04-1790. Zie verder onder 2. 
      ii. Jan van Haren, geb. in Keent, gedoopt 18-01-1793 in Balgoij, jong gestorven. 
    Kinderen van Peter Smits: 
    3. iii. Geertrui Smits gedoopt 08-11-1796. Zie verder onder 3. 
      iv. Jan Smits, geb. 1800 in Overasselt, ovl. 15-10-1848 in Overasselt. 
 

Tweede Generatie 
 

2. Hermanus van Haren, geb. 25-04-1790 in Keent, gedoopt in Balgoij, ovl. 22-11-1863 in 
Nederasselt, beroep landbouwer.  Hij trouwt 17-06-1834 in Overasselt, Maria Elisabeth 
Klabbers, geb. 31-07-1799 in Overasselt, (dochter van Johannes Klabbers en Johanna van 
Haren), ovl. 10-01-1878 in Nederasselt, beroep landbouwster. 

    Kinderen: 
      i. Johannes van Haren, geb. 29-03-1835 in Overasselt, ovl. 31-07-1895 in 

Overasselt, beroep landbouwer.  Johannes was enig kind. Hij was in 1875 enig 
erfgenaam van het vermogen van zijn neef Jan Steeg. Hij trouwt 12-11-1861 in 
Overasselt, Geertrui van Dijk, geb. 19-01-1836 in Nederasselt, (dochter van Peter 
van Dijk en Jacomijna Arts), ovl. 03-02-1914 in Nederasselt, beroep (1861) 
dienstmeid. 

 
3. Geertrui Smits, ook bekend als Gertrudes Smits, ook bekend als Geertrui Janssen Smits, 

gedoopt 08-11-1796 in Overasselt, ovl. 02-06-1874 in Lienden, beroep landbouwster.  Zij trouwt 
22-05-1827 in Overasselt, Jan Steeg, ook bekend als Johannes, geb. in Leur (zoon van Jan Steeg 
en Jenneke Derks), gedoopt 05-10-1767 in Hernen, ovl. 13-11-1843 in Batenburg, beroep 
landbouwer. 

    Kinderen: 
      i. Johanna Steeg, geb. 08-08-1828 in Batenburg, ovl. 14-10-1833 in Batenburg. 
      ii. Allegonda Steeg, klooster naam Zr. Hieronyma, geb. 19-12-1829 in Lienden, ovl. 

05-08-1912 in Deursen, beroep religieuze, ingetreden 07-01-1856 in Soeterbeeck 
Deursen.  Vertrekt 29 april 1858 definitief naar het klooster in 

      iii. Elizabeth Steeg, geb. 28-09-1832 in Lienden, ovl. 29-09-1832 in Lienden. 
      iv. Jan Steeg, ook bekend als Johannes, geb. 08-09-1834 in Lienden, ovl. 07-12-

1875 in Lienden, beroep landbouwer.  Financier RK kerk Batenburg. 
      v. Johanna Steeg, klooster naam Zr. Gildeberta, geb. 07-06-1837 in Lienden, ovl. 

26-08-1875 in Tilburg, beroep religieuze.  Vertrekt in 1872 naar het klooster in 
Tilburg. 

   vi. Gerardus Willibrordus Steeg, geb. 07-11-1842 in Lienden, ovl. 11-06-1860 in 
Lienden.  Ging studeren op het seminarie in Sint Michielsgestel.  
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Bijlage 3: Nakomelingen van Johannes van Haren  
 
 

1. Johannes van Haren, geb. 29-03-1835 in Overasselt, (enig kind van Hermanus van Haren en Maria 
Elisabeth Klabbers), ovl. 31-07-1895 in Overasselt, beroep landbouwer. Hij was in 1875 enig erfgenaam 
van het vermogen van zijn neef Jan Steeg. Hij trouwt 12-11-1861 in Overasselt, Geertrui van Dijk, geb. 
19-01-1836 in Nederasselt, (dochter van Peter van Dijk en Jacomijna Arts), ovl. 03-02-1914 in 
Nederasselt, beroep 1861 dienstmeid. 

    Kinderen: 
    2. i. Johanna van Haren geb. 13-10-1862. Zie verder onder 2. 
    3. ii. Maria van Haren geb. 09-11-1863. Zie verder onder 3. 
    4. iii. Hermina van Haren geb. 08-10-1865. Zie verder onder 4. 
      iv. Hermanus van Haren, geb. 06-11-1867 in Nederasselt, ovl. 26-10-1873 in Nederasselt. 
    5. v. Petrus van Haren geb. 05-09-1869. Zie verder onder 5. 
      vi. Jacobus van Haren, geb. 02-07-1871 in Nederasselt, ovl. 04-07-1874 in Nederasselt. 
    6. vii. Jacoba van Haren geb. 09-09-1872. Zie verder onder 6. 
    7. viii. Wouterina Hendrika van Haren geb. 04-03-1875. Zie verder onder 7. 
      ix. Petronelle Johanna van Haren, geb. 31-12-1876 in Nederasselt, ovl. 03-11-1893 in 

Nederasselt. 
      x. Hermanus Martinus van Haren, geb. 14-10-1879 in Nederasselt, ovl. 11-02-1887 in 

Nederasselt. 
 

Tweede Generatie 
 

2. Johanna van Haren, geb. 13-10-1862 in Nederasselt, ovl. 12-03-1895 in Nederasselt.  Zij vertrok op 4 
juni 1866, nog geen vier jaar oud, naar Lienden onder Batenburg naar haar tante Geertrui Smits en haar 
achterneef Jan Steeg. Ze gaat bijna tien jaar later, op 14 januari 1876 weer terug naar haar ouders, kort 
nadat zowel haar tante als haar achterneef zijn overleden (Bron: bevolkingsregisters van Batenburg en 
Overasselt). Zij trouwt 10-04-1888 in Overasselt, Johannes Wilhelmus Derks, geb. 25-06-1856 in 
Nederasselt, ovl. 08-11-1942 in Grave, beroep landbouwer/arbeider, begraven 11-11-1942 in 
Nederasselt. 

    Kinderen: 
      i. Vijf kinderen Derks-van Haren, geb. tussen1888-1895 in Nederasselt. 
 
3. Maria van Haren, geb. 09-11-1863 in Nederasselt, ovl. 23-02-1897 in Overasselt.  Woonde in 

Nederasselt  sectie B nummers 143 en 144 (Bron: boedelbeschrijving 1897). Zij trouwt 03-11-1888 in 
Overasselt, Antonius Johannes van Haren, geb. 01-10-1851 in Nederasselt, ovl. 30-09-1931 in 
Nederasset, beroep landbouwer/arbeider. 

    Kinderen: 
      i. Zes kinderen van Haren-van Haren, geb. na 1888 
 
4. Hermina van Haren, geb. 08-10-1865 in Nederasselt, ovl. 16-03-1936 in Balgoij.  Zij trouwt 10-02-

1896 in Overasselt, Siegbertus Gerardus Schamp, geb. 11-09-1864 in Keent, ovl. 23-04-1938 in 
Balgoij, beroep landbouwer. 

    Kinderen: 
      i. Vijf kinderen Schamp-van Haren, geb. na 1895. 
 
5. Petrus van Haren, ook bekend als Petrus van Haaren, geb. 05-09-1869 in Nederasselt, ovl. 05-06-1926 

in Nederasselt, beroep landbouwer.  Werd ook wel Piet Broek genoemd naar de plaats van zijn boerderij 
in Het Broek van Nederasselt. Hij trouwt 14-05-1903 in Wijchen, Petronella Theodora Lamers, geb. 
07-10-1878 in Malden, ovl. 14-11-1978 in Wijchen.  Dochter van Johannes Lamers en Maria Peters. 

    Kinderen: 
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      i. Johannes Gerardus van Haaren, geb. 08-02-1904 in Nederasselt, ovl. 16-06-1980 in 
Brazilie, beroep landbouwer.  Emigreerde naar Brazilië. Uit zijn huwelijk met NN een 
dochter: Corrie van Haaren. 

      ii. Marinus Johannes van Haaren, geb. 18-07-1905 in Nederasselt, ovl. 07-07-1979 in 
Nijmegen, beroep landbouwer, begraven 10-07-1979 in Nederasselt. Het echtpaar woonde 
vanaf 1957 Eindsestraat  2 en vanaf 1972 Broekstraat 35a te Nederasselt. Hij trouwt 30-
04-1940 in Gassel, Gertruda Kersten, geb. 28-08-1914 in Gassel. 

      iii. Geertruida Johanna van Haaren, geb. 17-07-1907 in Nederasselt, ovl. 31-03-1908 in 
Nederasselt. 

      iv. Geertruida Maria van Haaren, geb. 12-10-1908 in Nederasselt. Zij trouwt 25-05-1937 in 
Overasselt, Johannes Schimmel, geb. ca. 1910 in Reek, beroep landbouwer. 

      v. Johanna Josephina van Haaren, geb. 19-03-1910 in Nederasselt.  Zij was religieuze. 
      vi. Hermanus Albertus van Haaren, geb. 05-08-1911 in Nederasselt. 
      vii. Joseph Petrus van Haaren, roepnaam Sjef, geb. 19-03-1913 in Nederasselt, beroep 

landbouwer.  Dit echtpaar woonde in Overasse. Hij trouwt Petronella Maria Gerarda 
Schimmel. 

      viii. Gerardus Leonardus van Haaren, geb. 02-09-1914 in Nederasselt. 
      ix. Leonardus Albertus van Haaren, geb. 20-04-1916 in Nederasselt, ovl. 24-06-1916 in 

Nederasselt. 
      x. Maria Johanna van Haaren, geb. 08-02-1918 in Nederasselt, ovl. 28-11-1918 in 

Nederasselt. 
      xi. Petrus Johannes van Haaren, geb. 13-12-1919 in Overasselt.  Wordt in 1947 priester bij de 

Passionisten en is 36 jaar missionaris in Borneo. Komt in 1986 terug en is vanaf 1987 
"vaste assistent" in de parochie van Batenburg. Woonde toen in het klooster in de St. 
Elisabethstraat in Grave. 

      xii. Antonius Leonardus van Haaren, geb. 13-06-1923 in Overasselt. 
 
6. Jacoba van Haren, geb. 09-09-1872 in Nederasselt, ovl. 03-08-1956 in Woezik.  Zij trouwt 25-04-1902 

in Overasselt, Leonardus Roelofs, geb. 29-10-1876 in Wijchen, ovl. 26-06-1915 in Wijchen, beroep 
landbouwer. 

    Kinderen: 
      i. Zes kinderen Roelofs-van Haren, geb. na 1902. 
 
7. Wouterina Hendrika van Haren, geb. 04-03-1875 in Nederasselt, ovl. na 1920.  Zij trouwt 25-04-1902 

in Overasselt, Joannes Hendriks, geb. 15-02-1863 in Wijchen, ovl. 06-07-1920 in Wijchen, beroep 
landbouwer. 

    Kinderen: 
      i. Twee kinderen Hendriks-van Haren, geb. na 1902. 
  
 
Bronnen: 

• M.G. van Haren, Geschiedenis der genealogie van het Geldersche geslacht vanHaren/van Haaren/van Haare.  
(eigen uitgave, jr onbekend). 

• Bevolkingregisters Overasselt en Nederasselt. 
 



Bijlage 4: openbare verkopingen 1875-1876 
Publicaties in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. 
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