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Inleiding en toelichting 
 
 
 
 
 
 
Lienden is een kleine buurtschap bij Batenburg in Gelderland. De negen huizen van de 
oorspronkelijke kern staan op een stroomrug van de Maas die iets hoger ligt dan het omringende land. 
Tot het buurtschap behoren oorspronkelijk ook een zestal woningen en boerderijen die tegen de 
Maasdijk aan zijn gebouwd. Na de kanalisatie van de Maas  (1934) en de ruilverkaveling (1967) zijn 
ook op de lager gelegen gronden boerderijen gesticht.  
 
Dit rapport concentreert zich op de vijftien historische huisplaatsen die al voor 1850 werden gesticht.  
Onderzocht is welke informatie over deze plaatsen kon worden gevonden in verschillende archieven 
en wat erover bekend is in de mondelinge overlevering. De nadruk lag daarbij op de periode 1800-
1950.  
 
Dit is een tussenrapport van een nog lopend onderzoek. Lienden is een plaats die waarschijnlijk al  
tweeduizend jaar is bewoond. Er zijn in de kern van Lienden vondsten gedaan uit de Romeinse tijd en 
vlakbij, op het Schebbelaarseveld heeft een aanzienlijk Romeinse villa/boerderij gestaan. Recent 
(2003) is een grote Romeinse begraafplaats uit de 1e en 2e eeuw gedeeltelijk opgegraven. Bovendien 
geven de oude namen “Kapelhof” en “Kapelstraat” aan dat er ooit een middeleeuwse kapel is geweest, 
die ook wordt vernoemd in een acte van 1443.  
 
Einddoel van het lopende onderzoek is om te komen tot een beschrijving van het wel en wee in de 
voorbije eeuwen van dit kleine stukje land tussen de rivieren. 
 
 
De tot nu toe geraadpleegde bronnen zijn: 
Kadastrale atlas van Batenburg 1832. 
Bevolkingsregister Batenburg 1850-1949. 
Doop- Trouw- en Begrafenisboeken (DTB) van Niftrik 1685-1811. In de tekst is apart aangegeven 

waar deze bron is gebruikt. Daarbij staan tussen haakjes de bij een gebeurtenis opgetekende 
getuigen.  

De digitale archieven van De Gelderlander en de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant PGNC. 

Mondelinge overlevering. 
 
 
 
Op de voorpagina staat afgebeeld een fragment van de kadastrale atlas 1832 van Batenburg sectie 
Lienden, met daarin aangegeven de huisplaatsen die in dit rapport zijn beschreven, herkenbaar aan de 
kadasternummers.   
 
 
 
Janus Kolen 
Batenburg, mei 2014  
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Ruffelseweg 1. 
Kadaster 1832: A104; belastingklasse fl. 9,- (1832). 
Lienden 1 (1850). 
 
In 1832 staat hier een boerderij met als eigenaar/bewoner Kerst (Christianus) van Gemert. 
Deze bezit dan in Lienden 2,95 ha.  
 
Uit DTB Niftrik: 
Gerardus van GEMERT  x  Helena KERSTENS. Vermeld als wonend  te Lienden  in 1762-1792 
Gerardus: + 08.01.1792,  ook genaamd: Gerardus van  Ruffels Dijk   

1.Christianus * 27.10.1762 (Adriaan vd Hogen / Maria Kerstens) landbouwer  x 27 04 1790  
Joanna van Hoof, * Lienden 
1.Gerardus * 03.02.1792 (Otto v Hoof / Michael v Gemert) 
2.Wilhelmus * 09.01.1794 (Engel v Hoof / Wilhelmina v Hoof), 
metselaarsknecht,   

2.Mechtildis * 06.09.1765 (Egbert v Gemert / Maria v Gemert) 
3.Elisabeth * 13.08.1767 (Johannes Kerstens / Henrica v Gemert), + 08.04.1771 

 
 
In 1850 woont aan de Ruffelsdijk Francis van Gemert (Lienden 1796), arbeider, zoon van Christianus 
van Gemert en Johanna van Hoof, getrouwd (1829) met Maria van Heumen (Niftrik 1796). Ze hebben 
5 kinderen: Francijn (1830), Johanna (1831), Maria (1832), Gradus (1834) en Catharina (1839). 
Francijn vertrekt 1853 naar Horssen en trouwt later in 1862 naar Leur. Johanna vertrekt in 1857 naar 
Hernen. In 1960 komt neef Martinus van Heumen (Niftrik 1850) inwonen. 
 
Moeder Maria overlijdt in 1867. Vader Francis overlijdt 1878. De neef vertrekt in 1880 naar Niftrik. 
In 1891 woont zoon Gradus er dus nog met zijn zussen Maria en Catharina, allemaal ongetrouwd. In 
1897 overlijdt Gradus. De boerderij wordt verkocht aan A. van Hoogstraten.  In 1901 overlijdt 

Catharina. Waar Maria heengaat wordt niet vermeld  (pagina 
register 1890-1900 is onvolledig). Er hebben dus in bijna 
anderhalve eeuw vier generaties van Gemert hier gewoond..  
In 1898 komen Antonius van Hoogstraten (Bergharen 
1854) en zijn vrouw Anna Maria van der Burgt (Deursen 
1853) met stiefdochter Geertruida Lucassen (Wijchen 1882) 
en neef Johannes van der Burgt (Ravenstein 1886). Er is 
steeds personeel in huis. De neef vertrekt in 1908 naar 
Nijmegen, de stiefdochter trouwt in 1916 naar Hernen en het 
echtpaar verkoopt de boerderij in 1918 en vertrekt naar 
Bergharen.  
 
De nieuwe eigenaars/bewoners worden in 1918 dan 
Wilhelmus Haerkens (Malden 1886) met zijn vrouw 
Johanna Marinussen (Malden 1884). Ze hebben een  zoon 
Marinus (Malden 1904) en krijgen er nog een bij: Albertus 
(Batenburg 1919). Moeder Johanna sterft in 1920 en zoon 
Marinus vertrekt in 1920 naar Malden.  
Vader en zoon Albertus vertrekken in augustus 1921 naar 
Malden.  

De Gelderlander 23 februari 1918 
 
Ze worden in 1921 opgevolgd door de familie Wintjes uit Overasselt: Johannes Wintjes (Overasselt 
2-1-1891) en Adriana de Valk (Nederasselt 2-11-1893). Ze trouwen 26-4-1921 en betrekken het huis 
in Lienden in juni 1921.  
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Het oude huis, gesloopt rond 2000. 
 
Geboren worden: Jacobus (1922), Gerardus (1923), Johannes (1924), Adrianus (1926), Matheus 
(1927), Johanna (1930), Josef (1931) en Marinus (1932). 
 
Jacobus vertrekt  februari 1962 naar Overasselt. Gerardus vertrekt juni 1952 naar Nijmegen. Adrianus 
trouwt augustus 1952 in Nijmegen met J.W.A. van Boxtel. Matheus trouwt december 1954 in   
Nijmegen met M.G. Nijhof. Johanna trouwt juni 1956 in Batenburg met J.C. Loeffen. Josef vertrekt 
juli 1952 naar Canada. Marinus trouwt oktober 1961 in Overasselt met A.M.M. Arts 
 
Johannes (1924) trouwt juni 1955 in Batenburg met J.M. van Haalen en sticht een gezin in Lienden. 
 

 
Zijn zoon Jo Wintjes blijft in Lienden en  
trouwt met Annemie.  
Rond 2000 wordt de oude boerderij 
gesloopt en het nieuwe huis gebouwd.  
De huidige kinderen Wintjes vormen de 
vierde generatie op deze huisplaats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwe woning 
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Jan Steegweg 1. 
Kadaster A123, belastingklasse fl. 9,- (1832). 
Lienden 8 (1850)   
 

In 1832 staat hier een boerderij die in 1820 door Jan Steeg werd gekocht, samen met 2,34 ha 
land. Deze boerderij werd verhuurd,. Het huis met moestuin, boomgaard en bouwland, samen 
dan bijna een hectare, wordt als “arbeiders bouwplaats” in 1876 verkocht uit de erfenis van 
Jan Steeg aan de Batenburgse “arbeidster” Maria Derks. In 1880 blijkt het van Ger. Wijnacker, 
smid, die het openbaar te koop aanbiedt.  

 
In 1850 woont op Lienden 8 de arbeider/huurder Hent Hendriks (Neerasselt 1794), getrouwd met 
Maria Groenen (Malden 1789). Ze wonen sinds 1832 in Batenburg met hun twee ongehuwde 
kinderen: Martinus (Nederasselt 1825) en de naaister Emerenziana (Nederasselt 1827). Maria overlijdt 
in 1856. De familie staat hier in 1861 nog ingeschreven en blijkt tien jaar later vertrokken, maar niet is 
genoteerd wanneer en waarheen.  
 
In 1871 staat op dit adres geregistreerd Marinus Ansems (Horssen 1826), arbeider, met zijn vrouw 
Anthonette Steur (Batenburg 1820) en de in Appeltern geboren kinderen Petronella (1854), Geertruida 
(1856) en Maria (1859). Moeder overlijdt in 1875. Petronelle vertrekt 1876 naar Deursen, Maria in 
1880 naar Tiel, vader sterft in februari 1881 en als laatste vertrekt daarna in mei Geertruida naar 
Megen. Het huis wordt in 1880 weer openbaar verkocht.  
 
 

 
De Gelderlander, augustus - september 1880 
 
In mei 1881 komen Willem Hoes (Batenburg 1839) met zijn zus Cornelia (Batenburg 1836). Er komt 
een dienstbode in huis in 1883 die in 1885 weer vertrekt. Willem overlijdt in 1897. Dit is de laatste 
mutatie van deze familie. Waar Cornelia is gebleven wordt niet vermeld.  
In 1881 staan op deze huisplaats ook ingeschreven de arbeider Hendrikus Wouters (Niftrik 1826) met 
zijn vrouw Joanna van Gaalen (Herpen 1816) en hun stiefdochter: Joanna van den Hoogen (Niftrik 
1857). Johanna van Gaalen sterft in 1883. 

 
Het bevolkingsregister is niet  duidelijk over de bewoning van deze huisplaats in deze periode. 
In 1928 werd een geheel nieuw huis op deze huisplaats  betrokken door de familie Vleeming. 
Volgens Gerard Banken woonde de familie van Buuren hier in het oude huis tot de afbraak. 
Het meest waarschijnlijk is dat  tussen 1881 en 1897 beide (allebei kleine) families Hoes en 
Wouters samen op deze huisplaats woonden.    
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De stiefdochter trouwt 1887 de landbouwer Coenraad van Buuren (Megen 1861). Ze krijgen samen 
de kinderen: Johanna (1888), Hendrikus (1889-1901), Adriana (1890-1894), Nicolasina (1891), 
Johanna Maria (1892), Elisabeth (1894), Adriana Maria (1896), Johannes (1897) en Helena (1900). In 
1901 woont Coenraad hier nog met zijn vrouw Johanna en de 7 in Lienden geboren kinderen.  
Grootvader Hendrik Wouters overlijdt in 1914, moeder Johanna van den Hoogen in 1920.  
De  kinderen gaan het huis uit. Vader Coenrad blijf er wonen met voortdurend een of meer van zijn 
dochters tijdelijk als hulp in huis. Hij overlijdt in 1926 en daarna is er geen bewoning meer genoteerd 
in dit huis. Het oude huis is toen vermoedelijk afgebroken en de grond is verkocht aan de Protestante 
Kerk.       
 

In 1928 wordt op deze 
zelfde plaats een nieuw huis 
gebouwd door de 
Protestante Kerk. Het krijgt 
het nummer Lienden 6 en 
wordt verhuurd  aan de 
Hervormde familie 
Vleeming. Deze komt van 
De Gordenaars (huisplaats 
15). Momenteel is deze 
familie Vleeming eigenaar/ 
bewoner.  
 
 
De familie de Kleijn woont 
sinds 1995 ook in dit huis.  
 

Het nog bestaande huis rond 1985  
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Huisplaats naast Jan Steegweg 1, nu verdwenen. 
Kadaster A202, belastingklasse fl. 27 (1832). 
Lienden 9 (1850). 
  
In 1832 staat hier een grote boerenhoeve met 15,7 hectare grond. Eigenaar is dan Arnoldus van den 
Berg uit Demen. Jan Steeg (Leur 1767) pacht deze boerderij vanaf 1814 en woont er sinds die tijd. 
Vanaf 1842 is hij ook eigenaar. Hij trouwt in 1827 met Geertrui Smits (Overasselt 1796) en sterft in 
1843. Zijn zoon Jan betaalt later (1875) de bouw van de Batenburgse kerk en het klooster.  
 
In 1850 woont de weduwe van vader Jan Steeg, Geertrui Smits, hier met de kinderen Allegonda 
(1929), Jan (1834), Johanna (1837) en Gradus (1842).  
Op 4 juni 1866 komt een nichtje van Geertrui, Johanna van Haren (Nederasselt 13-10-1862) vanuit 
Nederasselt inwonen. Er zijn permanent knechten en een meid in huis. 
 
Allegonda vertrekt 1858 naar het klooster Soeterbeeck in Deursen. 
Gradus overlijdt in 1860 als priesterstudent 
Johanna vertrekt in 1872 naar het klooster in Tilburg 
Geertrui overlijdt in 1874 
dochter Joanna overlijdt in augustus 1875 in het klooster in Moergestel 
zoon Jan, de kerkbouwer, sterft vier maanden later op 7 december  in zijn kapitale hoeve in Lienden. 
Jan van Haren uit Nederasselt, de vader van het inwonende nichtje,  is de enige erfgenaam. Al tien 
dagen na  Jan Steegs dood wordt de hele inboedel van de boerderij te koop gezet. Een maand later, op 
14 januari 1876 vertrekt het nichtje Johanna terug naar Nederasselt 

 
PCNG 17 december 1875            
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In maart 1876 betrekken Johannes Gerardus Mulders (Batenburg 1830) met zijn vrouw Theodora 
Langeslag (Appeltern 1839) vanuit Horssen de boerderij als pachters. Ze hebben personeel in huis. Ze 
vertrekken 29 oktober 1878 weer naar Horssen. 
PCNG 17 december 1875 
 
In april 1879 komen Gijsbert Gerard Elsen (Leeuwen 1847) met zijn vrouw Maria Engelina Kleijnen 
(Ewijk 1854) er wonen. Ze hebben personeel. Ze krijgen 9 kinderen: Cecilia (1880), Johanna (1881), 
Gijsbertus (1882), Petrus (1883), Jodocus (1884), Geertruida (1885), Regina (1887), Hendrikus (1888) 
en Maria (1889).  
 
De laatste mutatie over dit pand wordt in het 
bevolkingsregister genoteerd 23 augustus 1892. De 
boerderij is 1892 afgebrand. Niet vermeld is 
waarheen de bewoners zijn vertrokken.   
 
Het huis stond op een hoogte die bij de 
ruilverkaveling 1967 is geëgaliseerd. Het perceel is 
daarna altijd onbebouwd gebleven.   

 
 

 PGNC 1 februari 1884 
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Huisplaats bij het gemaal, nu verdwenen. 
Kadaster A192, belastingklasse fl. 3 (1832). 
Lienden 10 (1850).   
 
In 1832 staat hier, tegen de dijk, een huisje van de Gemeente Batenburg, in erfpacht bij Johannes van 
Gemert. Deze bezit in Lienden geen grond.  
 
In 1850 woont de weduwe Maria van Gemert (Batenburg 1801) er nog. In dat jaar woont er ook de 
arbeider Willen Uijen (Batenburg 1801). Die trouwt 1855 met Anna van Loosbroek (Herpen 1824). 
Deze twee krijgen de kinderen Marinus 1855, Wilhelmus 1857,  Henricus 1858, Agnes 1860, 
Hubertus 1862 (+1865), Johanna 1864, Gijsbertus 1868. 
Vader Willem overlijdt in 1875. Moeder en de kinderen wonen er nog in 1881.    
Moeder Anna Maria overlijdt in 1894. Agnes, Johanna en Gijsbertus vertrekken in 1896.  
In 1901 wonen de drie gebroeders Uijen: Marinus, Henricus en Wilhelmus er nog steeds 
 
Zoon Willem trouwt 1902 met Maria van Eck (Wijchen 1874). Er komen drie kinderen: Johannes 
1903 (+1903) Antonius 1904 (+1904), Antoon 1905. Marianus is dan in 1904 al vertrokken. Willem 
vertrekt met vrouw en kind naar elders in Batenburg. 
 
In 1906 komen dan de landbouwer Adrianus Janssen (Batenburg 1881) met zijn vrouw Agnes van 
Munster (Overasselt 1878). Ze krijgen in Lienden de kinderen Martinus 1907, Agnes 1908, Hendrikus 
1909, Petrus 1910,  Johanna 1911, en Theodora 1914. Adrianus heeft nog een dochter uit een eerder 
huwelijk: Anna (Keulen 1901), die vanaf 1919 regelmatig een periode inwoont.  
 
Martinus vertrekt in 1935 naar Wijchen. Agnes in 1931 naar Nijmegen. Hendrikus in 1934 naar 
Nijmegen. Petrus in 1937 naar Dreumel. Johanna in 1933 naar Afferden, en Theodora in 1935 naar 
Nijmegen.  
 
 

Eind dertiger jaren wonen 
alleen nog de beide ouders 
hier in huis. Janus overlijdt in 
de veertiger jaren.  
 
De weduwe van Janus, lokaal 
bekend als “Moet van 
Hemmen”, is hier tot haar 
dood blijven wonen. Ze had 
vaak gezelschap van haar 
dochters. Het huis met de drie 
dochters had later in de streek 
een bedenkelijke reputatie. 
Het is in 1968 afgebroken in 
het kader van de opruiming 
van zgn. dijkkrotten en niet 
herbouwd.. 

De Niftrikse sluis en het huis van de familie Janssen in 1922; 
Foto uit: Wijchen, Geschiedenis van zeven seconden, Hen Camps, Wijchen 1956.  
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Jan Steegweg  3. 
Kadaster A94, belastingklasse fl. 9,- (1832). 
Lienden 5 (1850).  
 
Dit huis  werd in 1787 aangekocht door de familie Steeg uit Leur. Hun oudste zoon Hendrik  (broer 
van de bekende Jan Steeg) trouwt in 1795, gaat in Lienden boeren, en sticht er een gezin. Nadat 
Hendrik in 1815 is overleden wordt  het boerenbedrijf door de familie Steeg voortgezet. 
In 1832 staat de boerderij met 5,5 hectare grond op naam van de weduwe van Hendrik Steeg.  
 
In 1850 woont hier Elisabeth Steeg (Batenburg 1796), een dochter van Hendrik Steeg, die is getrouwd 
met de arbeider Hendrik Weijers (Batenburg 1789). 
Ook in huis woont Jacob Steeg (1806), de broer van Elisabeth en 5 kinderen Weijers: Jan 1827, 
Wilhelmina 1832, Johanna 1834, Gradus 1836, Anne Maria 1841. Zus Maria (1823) is al het huis uit.   
Zoon Jan vertrekt in 1857 naar Leur, oom Jacob overlijdt in 1861. Wilhelmina is in 1861 niet meer 
ingeschreven (dus vertrokken of overleden). 

Vader Hendrik overlijdt in 1874, moeder Elisabeth en dochter 
Anne Maria in 1876. De anderen wonen in 1880 nog 
ongehuwd bij elkaar. De mannen staan dan te boek als 
arbeider.  
In 1891 is zoon Jan terug uit Leur en woont hier met zijn 
broer Gradus en zijn zussen Maria en Johanna. Ze zijn  
allemaal ongetrouwd.  
 
Jan overlijdt in 1891, Maria in 1897. Gradus vetrekt in 1898 
naar Den Bosch. Johanna overlijdt als laatste bewoner van de 
familie Weijers in 1899. De hele boedel wordt door Gradus te 
koop aangeboden.  

De Gelderlander  2 februari 1900  
 
In 1900 komen dan Jacobus Stevens  (Nederasselt 1868) en zijn vrouw Jacoba van Beuningen 
(Nederasselt 1874) met hun in Wijchen geboren dochter Johanna (1899). In 1900 wordt Johannes 
geboren. In 1901 komt er nog een meisje, Agnes, maar moeder en dochter overlijden beiden kort na de 
geboorte. Jacobus vertrekt dan in 1902 met zijn twee kinderen naar Overasselt.  
 
In hetzelfde jaar vestigt zich hier de Hervormde Martinus van der Kolk (Doeveren N.Br. 1841) met 
zijn vrouw Teuntje van de Heijden (Tiel 1855) en hun kinderen Jan (Doeveren 1882), Antonia (idem 
1883) Herbertus (Boxtel 1890) en Helena (idem 1894). Deze familie bouwt een nieuw woonhuis 
dwars op de schuur.  
 

 
Het huis van de familie van der Kolk rond 1960  
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Antonia vertrekt 1912 naar Echteld, komt nog een keer terug en vertrekt 1915 definitief naar Bemmel. 
Jan vertrekt 1814 naar Appeltern. Vader Martinus sterft in 1915. Helena vertrekt 1920 naar Rotterdam. 
Zoon Bart (Herbertus) blijft met zijn moeder op de boerderij.  
 
In 1921 komt dochter Helena terug met haar man Willem den Haak (Oosterland 1897) en hun kind 
Martina ((Rotterdam 1921). Er komen kinderen bij: Bertha Helena (1922), Willem (1924-1926) en 
Willy Marie (1926). Dit gezin vertrekt in 1927 weer naar Rotterdam.   
Bertha komt echter in 1929 weer bij oma wonen, vanuit Appeltern.. 
Oma Teuntje sterft in 1931 en Bertha verhuist meteen daarna naar Dreumel.  
In januari 1939 trouwt Bart, bijna 50 jaar oud, met Catharina (Toosje) Flach (Leiden 1899) die vanuit 
Ravenstein naar Lienden komt. Zij verlaat Lienden kort nadat Bart in 1964 is overleden.  
 

Dan betrekt de familie Hermsen het 
huis. In 1968 plaatsen zij een extra 
verdieping op het huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis van de familie Hermsen, met de extra verdieping. 
 

In 1982 worden zij opgevolgd door de 
familie Gelden. Rond 2005 slopen zij 
het oude huis en bouwen een nieuw 
huis iets ten westen van de oude 
huisplaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het nieuwe huis van de familie Gelden 
 
Van de oude huisplaats, waarop inmiddels een grote schuur is geplaatst, werd bij onderzoek in het 
kader van de ruilverkaveling bekend dat hier tot een aanzienlijke diepte hele beste grond zit. Dit duidt 
er op dat het een zeer oude woonplaats is die door eeuwenlange bewoning langzaam is opgehoogd  
met composteerbaar materiaal zoals mest en organisch afval.   
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Jan Steegweg 4/6. 
Kadaster A114; Belastingklasse fl. 6,- (1832). 
Lienden 3 (1950). 
  
In 1832 staat hier een woning met als eigenaar/bewoner de kleermaker Arie Verhoeven. De familie 
Verhoeven bezit dan in Lienden 1,63 ha. 
In het DTB Niftrik zijn de gegevens opgetekend van een familie Verhoeven waarvan de moeder 
Christina Aerts is geboren in Lienden. Hun zoon Arnoldus Verhoeven is (waarschijnlijk) de Arie 
Verhoeven die 1832 hier in Lienden woont. Zijn opvolger Arnoldus Arts kan een neef zijn van 
moeders kant. 

Uit de DTB Niftrik:  
Wilhelmus VERHOEVEN, * Uden, metselaar, + Niftrik 14.03.1795  x Niftrik 19 01 1764   
Christina AERTS, * Lienden, + 05.04.1795, dr v Aert Ariens en Aaltje [Gerrits] Scheer 

1.Wilhelmus 19.07.1765, + 17.12.1789 (Petrus Willems / Helena Aerts) 
2.Henricus 26.03.1768 (Lambertus Verhoeven / Cornelia Goosens) 
   x 04 09 1798 Maria [Frederiks] v Oijen 
   xx Ravenstein 18 11 1826 Hendrina Roeffen 
3.Arnoldus 12.07.1770 (Gerardus Arts / Anna Arts) 
4.Wilhelmina 30.09.1773, + 13.10.1773 (Joannes Verhoeven / Antonia Verhoeven) 
5.Maria Wilhelma 02.07.1775, + 25.02.1776 (Arnoldus Aerts / Maria Verhoeven) 
6.Anna Maria 04.03.1777 (Adrianus Aerts / Maria Adams) 
7.Elisabeth 30.12.1779, + 14.01.1780 (Wilhelmus Aerts / Aldegondis Scheers) 
8.Aldegondis 08.11.1782, + 15.12.1789 (Wilhelmus Aerts / Maria Hendriks) 
Wilhelmus en Aldegondis zijn op dezelfde dag (18 december) begraven.  

  Zij laten na: ouders, 2 broers en 1 zus. 
 
In 1850 woont hier Arnoldus Arts (Batenburg 1789), getrouwd met Antonia Langeslag (Appeltern 
1792). Ze hebben 4 kinderen: Maria (1829), Floris (1831), Gradus (1833) en Petronella (1836). Er is 
regelmatig personeel in huis.   
Vader Arnoldus overlijdt in 1853, moeder Antonia in 1868. De kinderen blijven ongetrouwd bij elkaar 
wonen.  Pertronella overlijdt in 1883, Floris in 1888. 
Als ook Maria in 1893 is overleden en Gradus alleen overblijft schenkt hij in datzelfde jaar het huis 
met de grond aan het R.K. Parochiaal Armbestuur.  
 
Inmiddels is in 1891 een jonge dienstbode in huis komen wonen: Jacomina van de Boomgaard 
(Appeltern 1875). Er is ook weer een knecht, die in 1905 vertrekt als Jacomina trouwt met de 
landbouwer Jacobus Stevens (Nederasselt 1868). De bruidegom komt met zijn twee kinderen bij zijn 
nieuwe bruid wonen en ze krijgen samen nog zeven kinderen erbij. De oude Gradus blijft ongetrouwd 
tot zijn dood in 1909. Hij zal de laatste jaren van zijn leven genoten hebben van het jonge gezin om 
hem heen: Johanna (Wijchen 1899), Johannes (Batenburg 1900), Jacobus (Lienden 1906), Josephus 
(1907), Agnes (1908), Stephanus (1909), Johannes (1911), Petronella (1913) en Willem (1916). Het 
hele gezin vertrekt op 29 november 1916 naar Horssen.   
 
In mei 1918 komen Antonius Kouwenberg (Bergharen 1878) en zijn vrouw Johanna de Wildt 
(Wijchen 1879) met hun kinderen Lambertus (Wamel 1908) en Liza (Wamel 1909). Ze vertrekken in 
april 1921 naar Ewijk. 
 
Aansluitend komen uit Boxtel de landbouwer Theodorus Haerkens (Malden 1891) en zijn vrouw 
Helena Egging  (Didam 1895). Ze krijgen 10 kinderen: Albertus (Lienden 1922), Theodora (1923), 
Anna (1924), Gerardus (1926-vertrekt naar Didam 1932), Bernardus (1927), Maria (1929), Elisabeth 
(1930), Antonetta (1932), Louisa (1934), Nicolaas (1935). Het hele gezin vertrekt in maart 1937 naar 
Boxtel.   
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Het huis is 29 december 1927 afgebrand en in kort 
daarna in opdracht van het Armbestuur herbouwd 
door aannemer C. de Bruijn uit Wijchen voor de 
aanneemsom van Fl. 4.050,-. 
 
 
 
 
 

De Gelderlander 2 januari 1928. 
 
De familie Lamers betrekt de woning op hun trouwdag 16-04-1937: Johannes Lamers (Wijchen 1913) 
en Maria Jeurissen (Duiven 1914). Kinderen: Allegonda 1938, Mathilda 1939 en verder (het register 
houdt op in 1939). De familie koopt het huis en het grootste deel van de grond in 1964 en bouwt een 
kippenhok. De volgende generatie (Herman) houdt voornamelijk varkens.  
 
 

 
De nog bestaande woning in de zestiger jaren. 
 
De familie Lamers vertrekt in 2003 als de derde generatie is opgegroeid zonder opvolger voor het 
boerenbedrijf. 
 
Sindsdien woont er de familie van den Broek; Petra&kind en Ronald&Gea 
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Huisplaats achter Jan Steegweg 4/6, nu verdwenen. 
Kadaster A113, Belastingklasse fl. 3,- (1832). 
Lienden 4 (1850). 
  
In 1832 staat op deze plek een huisje, eigenaar/bewoner is de arbeider Maarten Harmsen. Deze bezit 
dan  in Lienden 2,27 ha. Deze Maarten/Martinus Harmsen/Hermsen is naar alle waarschijnlijkheid in 
1751 al hier geboren.  
 
Uit DTB Niftrik: 
Martinus HERMENS, * Lienden 13.11.1751, zn v Hermanus Janssen en Maria Claessen   
otr. 14 05 / x 01 07 1779  Hendrica AELBERS [Hendriks], * Oosterhout (Dep. du Rhine) 1760, + Batenburg 
17.02.1814, dr v Hendrik en Elisabeth Jansen 
 1.Joannes 22.06.1780 (Hermanus Jansen / Maria Claessen)  
   arbeider te Lienden (Batenburg), x Puiflijk 03 05 1816 Johanna Janssen, * Puiflijk 
   05.07.1789,  + Batenburg 27.03.1820, dr v Christoffels en Catharina v Ommeren 
   xx Druten 25 11 1820 Hendrika Stevens, * Puiflijk 05.11.1794,  
   dr v Gradus (van Leeuwen) en Wilhelmina Heijnen (* Niftrik 1756, + Puiflijk  
   28.03.1814, dr v Theodorus en Hendrina Heinsen) 
 2.Elisabeth 23.05.1783 (Joan Thoonen / Elisabeth Hendriks) 
 3.Joannes 20.08.1784 (Joan Aelbers / Maria Jansen) 
   x Batenburg 05 05 1813 Christine van de Dobbelsteen, * Batenburg 11.12.1787, 
   dr v Jaques en Petronella Lieffen 
 4.Maria  27.02.1786 (Hermanus Jansen / Joanna v Tuijl) 
   x Batenburg 05 04 1815 Steven van Leeuwen, * Puiflijk 27.12.1787,  
   zn v Johannes en Gisberta v Wijk 
 5.Henrica 28.12.1788 (Hermanus Hendriks / Maria Herweert) 
   + 23.03.1789 
 6.Hermanus 03.07.1790 (Christianus Snijder / Maria Verweert) 
   arbeider, x Batenburg 24 02 1827 Aleijda Thiel, * Nijmegen 27.12.1800, dienstmeid, 
   dr v Conradus en Wilhelmina Gerling 
 7.Henricus 14.07.1792 (Hermanus Aelbers / Gertrudis Jansen) 
 8.Gertrudis 22.07.1793 (Adam Schaap / Maria Hendriks) 
 9.Catharina 23.01.1795 (Antoni Jansen / Johanna Francissen) 
   + 01.03.1795 
 Hun volgende kinderen werden gedoopt te Batenburg. Het gezin woonde te Lienden.  
 10.Gertrudis Batenburg 11.04.1796 (Hermanus Hendriks / Johanna Farncisca) 
 11.Gerardus Batenburg 31.12.1798 (Wilhelmus Soetekou / Maria v Swam) 
 
 
In 1850 woont hier volgens het bevolkingsregister van Batenburg Hent Hermsen (Batenburg 1791), in 
1829 getrouwd met Leyda van Thiel (Nijmegen 1802). Ondanks de afwijkende registratie in de DTB 
van Niftrik zal dit een zoon zijn van Martinus/Maarten Hermens/Harmsen/Hermsen.  
Het echtpaar heeft 6 kinderen, allen geboren in Batenburg: Martinus 1830 (genoemd naar grootvader 
Maarten), Hermine 1833, Johanna 1837, Marjanna 1840 en Gradus 1843. 
Vader Hent sterft in 1855.  
In 1861 blijkt moeder Leyda ook overleden. In dat jaar zijn op dat adres nog ingeschreven de 
ongetrouwde arbeidsters Hermina en Johanna, de naaister Marjanna en de arbeider Gradus. Hermina 
vertrekt in 1862 naar Keent, Gradus naar Huisseling. Johanna vertrekt in 1869 naar Dieden. Wanneer 
en waarheen Marjanna is vertrokken is niet opgetekend. 
 
In 1871 blijken het huis en de familie Hermsen verdwenen uit Lienden.    
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Liendensedijk 1. 
Kadaster A174, belastingklasse fl. 6,- (1832) 
Lienden 13 (1850)..  
 
In 1832 stond op deze plek een arbeiderswoning/boerderij eigenaar/bewoner Martinus Jansen. Deze 
bezat in Lienden 0,5 ha.  
 
In 1850 wonen hier de arbeider Marcelis Janssen (Batenburg 1774) en zijn vrouw Johanna Spierings 
(Megen 1775) met hun ongetrouwde kinderen Lamberdina 1814 en Johannes 1818.  
In 1854 overlijdt Marcelis.  
 
De arbeider Johannes trouwt in 1856 met Geertruida Houtermans (Wijchen 1815). Lamberdina trouwt 
in datzelfde jaar met haar broer de arbeider Ruth Houtermans (Wijchen 1822). Er komen bij beide 
echtparen geen kinderen. 

Lamberdina overlijdt op 24 oktober 1886. In december 1887 
hertrouwt Ruth met Cornelia Konings (Dieden 1819) uit 
Appeltern. Johannes overlijdt in 1888, Geertruida in 1894, 
Cornelia in 1896.Ruth Houtermans vertrekt dan als laatste van 
deze families in 1898 naar Ooijen. (Hij komt een jaar later 
terug en overlijdt in Lienden in 1901).  
 
In 1898 worden op dit adres geregistreerd de arbeider 
Johannes van Woezik (Appeltern 1862) en zijn vrouw Maria 
Regina Soerland (Macharen 1865). Ze komen vanuit 
Appeltern met hun kinderen Cornelia (Appeltern 1893) en 
Petrus (idem 1894). In Lienden wordt Johannes nog geboren 
in 1899. 
In maart 1900 sterft Maria Soerland. Al in juni van hetzelfde 
jaar hertrouwt Johannes met Johanna Rossen (Wijchen 1866). 
Twee jaar later wordt Maria Regina geboren (Batenburg  
1902).  
 
De kinderen gaan al jong het huis uit om te werken. Vader 
Johannes sterft in 1918. Petrus en Johannes komen weer terug 

naar huis. Moeders ongetrouwde broer komt ook in huis: de landarbeider Gradus Rossen (Wijchen 
1875).  
Dochter Maria Regina trouwt in 1920 met Theodorus van Vlijmen (Oss 1899). Ze vertrekken naar 
Oss. Petrus vertrekt in 1922 naar Alem. Johannes vertrekt in datzelfde jaar naar Ubbergen. Oom 
Gradus overlijdt in 1924 in Wijchen.   
Moeder Johanna Rossen is in de twintiger jaren overleden. Wanneer precies is niet opgetekend. Ze 
komt in 1931 niet meer in het bevolkingsregister voor.   
 
In oktober 1922 komen dochter Maria Regina met haar man Theodorus van Vlijmen samen terug naar 
Lienden met hun in Oss geboren kinderen Johanna Maria (1921) en Henrica (1922). In Lienden 
worden dan nog geboren Theodorus (1923), Johannes (1924), Ildefonsa (1925), Antonia (1927-1927), 
Marinus (1928). Catharina (1932-1933), Antonius (1934), Henricus (1935), Theresia (1937), Gerardus 
(1938).  
 
Henrica vertrekt in 1937 naar Appeltern. Theodorus vertrekt in 1939 naar Overasselt. Hierna zijn er 
geen vermeldingen meer in dit register. De familie blijft hier tot de ruilverkaveling wonen (± 1967).   
 
Na de ruilverkaveling woont er vanaf 1971 Tineke Prenger. Ze heeft er tot 2003 de hondenkennel 
Vonaika. Het bestaande huis is vermoedelijk nog negentiende-eeuws.  
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Huisplaats t.o. Liendensedijk 1, de verdwenen Notenhof. 
Kadaster A135, belastingklasse fl. 27,- (1832). 
Lienden 14 (1850). 
 
In 1832 staat hier een grote boerenhoeve, De Notenhof die toebehoort aan de Batenburgse schout en 
grootgrondbezitter Mr. Jacob Poelman. De “kapitale hoeve”  met 15 ½ hectare landbouwgrond wordt 
in 1839 verkocht aan G.M. van Clarenbeek te Wijchen, maar die doet haar al snel weer van de hand. 
Jan van Versendaal wordt in 1864 eigenaar/bewoner. De hoeve en de grond worden meestal verpacht 
en wisselen nog twee keer van eigenaar in 1880 en 1887. Op de dijk bij de boerderij stond een rond, 
luxe theehuis, “De koepel”.  
 
In 1850 wordt de hoeve bewoond door de katholieke landbouwer Theodorus van Kortenhof  
(Heumen 1777) en zijn vrouw Christina Weijers (Weurt 1777) met hun kinderen Johannes (Heumen 
1813) en Willem (Heumen 1816). De ouders vertrekken in 1853 en Johannes in 1857 naar Wijchen.  
Willem trouwt met Anna Maria van Haaren (Wijchen 1823). Geboren worden Theodora (1855) en 
Huiberdina (1857) en Johanna (1862). Er zijn steeds knechten en meiden in huis. De familie vertrekt 
in 1864 naar Leur.  
 
In 1864 koopt de Hervormde Jan van Versendaal uit Neerijnen de hofstede en gaat er wonen. Hij 
trouwt in februari 1865 met Grada van Zadelhof (Lathum 1836). Zoon Anthonie wordt geboren in 
november dat jaar. Er zijn steeds knechten en meiden in huis. De familie vertrekt in 1878 naar 
Neerbosch. Vanaf die tijd is de hoeve waarschijnlijk niet meer in gebruik als boerenbedrijf, maar 
worden huis en grond apart verpacht.  

 
Het huis wordt in 1878 verhuurd aan de katholieke 
metselaar Joseph van de Dobbelsteen (Batenburg 
1835) en zijn vrouw Klasina Verbeek (Batenburg 
1842) uit Bergharen. Er is geen personeel meer. De 
neergang van de eens grote hoeve gaat verder met de 
gedeeltelijke afbraak en verkoop van bouwmateriaal 
en uiteindelijk van de hele boerderij.    
 
Het echtpaar blijft kinderloos en vertrekt in  maart 
1913 naar Appeltern, waarna het bevolkingsregister 
bij Lienden 12 aantekent: “onbewoond”. 
Het huis was bij de ruilverkaveling in de zestiger 
jaren afgebroken. De nog herkenbare restanten van 
de fundering zijn toen weggebulldozerd.  
 
 
 

 
 

   De Gelderlander april 1880.   
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Liendensedijk 3 
Kadaster A182, belastingklasse fl. 9,- (1832) 
Lienden 12 (1850)  
 
In 1832 staat op deze plek (tegen de dijk aan) een boerderij eigenaar/ (bewoner?) Michael Weijers. 
Deze bezit dan in Lienden 1 ha. 
 
In 1850 woont hier de weduwnaar en arbeider Jan Verkerk (Meern 1781). 
Ook wonen er zijn dochter Antje Verkerk (Batenburg 1823) met haar man, de arbeider Jan Derks 
(Appeltern 1817). In dit gezin worden 10 kinderen geboren: Maria (1847), Jan (1849), Johannes 
(1851), Petronella (1853), Hillegonda (1855-1864), Jacobus (1857-1867), Gradus (1859-1859), 
Marianus (1863), Hendrikus (1865) en Johannes Jacobus (1867). 
Vader Jan Derks overlijdt in 1867 jaar. Grootvader Jan Verkerk overlijdt in 1870. 
De kinderen vertrekken naar verschillende plaatsen en moeder Anna Maria Verkerk vertrekt met drie 
ongetrouwde zoons Jan, Marianus en Johannes Jacobus op 23 mei 1884 naar Appeltern. 
 
Pas twee jaar later (herbouw?), in juni 1886, wordt een nieuw gezin op dit adres ingeschreven: De 
weduwnaar en arbeider Johannes Hulsman (Niftrik 1836) met zijn in Niftrik geboren kinderen 
Johannes (1872), Johanna (1873) en de tweeling Gerardus en Jacobus (1876).   
Gerardus overlijdt in 1893 en vader Johannes in 1900. De dochter en de twee overgebleven zoons 
vertrekken in januari 1901 ongetrouwd naar Wijchen. 
 

 
De oude boerderij, afgebroken in de zeventiger jaren. 
 
In juni van dat jaar komt vanuit Bergharen de weduwnaar en arbeider Antoon van Thiel (Overasselt 
1851) met zijn dochters Anna Maria (Overasselt 1881) en Theodora (Overasselt 1898) en zijn zoon 
Johannes (Leur 1899). Vader Antoon vertrekt in 1907 naar Overasselt.  
Theodora vertrekt in 1903 naar Wijchen. 
 
Dochter Anna Maria trouwt in 1902 met de arbeider Hendrikus Derks (Batenburg 1878). Dit echtpaar 
krijgt de kinderen Antonius 1902, Wilhelmus 1904, Petronella 1905, Petronella Joh. 1908, Hendrika 
1910, Johannes 1912. Er is een dienstbode in huis 1905-1909. De familie  vertrekt in mei 1913 naar 
Escharen.  
Aansluitend worden in het register ingeschreven de landarbeider Hendrikus Jansen (Wijchen 1880) 
met zijn vrouw Anna Maria Boers (Wijchen 1882). Dochter Johanna wordt in februari 1914 geboren. 
Ze vertrekken een paar maanden later weer naar Wijchen.      
 
Volgens het register 1921-1930 is op dit adres (dan Lienden 9 genoemd) sinds juni 1908 ook een gezin 
vanuit Balgoij ingeschreven: Arnoldus Toenders (Nederasselt 1875) en zijn vrouw Gerarda Koolen 
(Nederasselt 1881). Hun kinderen: Bernardus (1908), Geertruda (1910), Johannes (1911), Martinus 
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(1912), Mechelina (1913), Arnoldus (1916), Petronella (1918), Wilhelmus (1922) en Theodorus 
(1924). Dit gezin vertrekt in mei 1930 naar Eindhoven.  
 
In november 1930 worden hier dan ingeschreven Johannes Straten (Wijchen 1892) met zijn vrouw 
Geertruida van Lent (Appeltern 1905). Ze krijgen de kinderen Christianus 1932, Johannes 1935, 
Leonardus 1937 en Petrus 19xx. Er woont regelmatig familie en personeel voor korte perioden in huis.  
 
De jongste zoon Piet woont nu op dit adres. In 1977 is de oude boerderij afgebroken en het nu 
bestaande huis gebouwd.  
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Liendensedijk 5, nu ’t Kuijperke.  
Kadaster A189, belastingklasse fl. 27,- (1832). 
Lienden 11 (1850). 
   
In 1832 staat hier al een grote boerenhoeve met 12,27 hectare grond met als eigenaar/bewoner 
Gerardus Geurts en zijn gezin. In 1850 zijn de bewoners de dochter Wilhelmina Geurts (Batenburg 
1821) en haar man Marianus Banken (Altforst 1808). Ze trouwden op 4 mei 1848 en in die tijd is de 
boerderij grondig verbouwd. Geboren worden Antonia (1849), Gradus (1850), Arnoldus (1854), 
Allegonda (1855-1860?), Gradus Marianus (1857-1863), Anna Maria Victoria (1862), en Gradus 
Marianus (1864-1865). Er is voortdurend veel personeel in huis.  

Marianus Banken komt  in 1851 in de raad van Batenburg en wordt  daarna voor het 
meerendeel van de volgende periodes tot wethouder gekozen. Een enkele keer moest hij zijn 
wethouderschap afstaan aan Jan Steeg. Zijn zoon Gradus was daarna 48 jaar wethouder (tot 
1931). Die werd weer opgevolgd door zijn zoon Gradus (Hais) die bleef tot 1966. Ook zijn 
zoon Gerard werd weer wethouder (1970-1978). De vier generaties Banken zijn samen 134 
jaar raadslid en 120 jaar wethouder van Batenburg geweest (Bron: Batenburg Eeuwenlang 
Twistappel).   

 
Zoon Gradus trouwt in 1876 en vertrekt naar elders in Batenburg. Moeder Wilhelmina sterft 1882, 
vader Marianus in 1883. Arnoldus, Antonia en Anna Maria Victoria blijven ongehuwd samenwonen. 
Er zijn altijd knechten en meiden in huis. 
Arnoldus vertrekt na 1891 naar elders in Batenburg. In 1901 wonen hier dan nog de twee ongehuwde 
zusters Antonia (1849) en Anna Maria (1862), met personeel. In 1903 vertrekken beide naar 
Batenburg. De boerderij blijft in bezit bij de familie Banken. 
 
Het jonge gezin van Frans Lepoutre komt dan op de boerderij wonen als pachters. Zij komen 
waarschijnlijk (het bevolkingsregister van Batenburg is hier niet duidelijk over) van de nu verdwenen 
boerderij tegenover Liendensestraat 6. 
 
 

 
’t Kuijperke in de zestiger jaren  
 
Het gezin bestaat uit Franciscus Lepoutre (Niftrik 1842) en zijn vrouw Peternel Rosmalen (Overasselt 
1857) met hun in Niftrik geboren kinderen Antonius (1890), Cornelis (1891), Huberdina (1894), 
Johannes (1895), Albertus (1897) en hun in 1901 in Lienden geboren zoon Victor Martinus. Er zijn 
altijd knechten en meiden in huis. 
Vader Frans overlijdt in 1913.  
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Zoon Victor Marinus vertrekt 1916 naar Den Bosch .  
Hij  koos  als jongste van het gezin voor een ambtelijke loopbaan. Hij werd  in 1934 secretaris 
van de gemeente Wychen. Hij was  tientallen jaren  lid van de Provinciale Staten van 
Gelderland en een  onvermoeid voorvechter voor  Maas en Waalse belangen.  

Huberdina vertrekt in 1921 naar Wijchen. Antonius trouwt in 1922 en vertrekt naar Wijchen. 
In mei 1925 vertrekken ook moeder Peternel en zoon Johannes naar Wijchen, samen met Geertruida 
van Lent (niet verwant, Appeltern 1905) die sinds 1918 bij het gezin inwoont.  
Zoon Cornelis Lepoutre trouwt in dat jaar met Antonia Maria Banken (Batenburg 1898), een dochter 
van de bovengenoemde Gradus (1850). Er komen tien kinderen: Franciscus (1926), Gerardus (1927), 
Petronella (1928), Albertus (1929), Wilhelmus (1930), Wilhelmina (1932), Johanna (1933), Huberdina 
(1935), Cornelis (1938). Vader Cornelis overlijdt in december 1937, 46 jaar oud. Zijn laatste zoon, 
Cornelis, wordt 2 maanden later in februari 1938 geboren. Al die tijd woont ook de jongste broer van 
Cornelis, Albertus (Bart), ongetrouwd in huis. 
 
Vanaf 1933-34 komt de familie de Looyer uit Dieden hier wonen als pachter. 
 
In 1940 koopt Adriaan van Boxtel de boerderij en gaat er met zijn gezin wonen.   
 
In de ruilverkaveling in 1967 koopt de familie Kuijpers (van De Gordenaars) de boerderij en gaat er 
wonen. Nu boert er zijn zoon Bert en exploiteert de kampeerboerderij ’t Kuyperke. De boerderij is in 
zijn huidige vorm middennegentiende-eeuws maar in de kern (veel) ouder.  
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Huisplaats tegenover Liendensestraat 6, nu verdwenen.  
Kadaster A82, belastingklasse fl. 15,- (1832) 
Lienden 7 (1850).  
 
In 1832 staat hier een redelijk grote boerderij met 9 ha. grond. Eigenaar is Jan ter Haaff uit Huseling 
die zijn bezit verpacht.  
 
In 1850 woont hier de weduwnaar Gradus Weijers (Batenburg 1786) met drie kinderen Jan 1834, 
Maria 1830 en Mechelina 1832. 
Maria trouwt 1856 met landbouwer Peter van Duijghuijzen (Batenburg 1826). 
Ze krijgen er hun eerste kind Peter Gradus 1857 (die in 1910 zal trouwen met Maria Laurant van De 
Gordenaars). Ouders en kind verhuizen rond 1860 naar een boerderij aan het Liendense pleintje. In 
1861 woont de oude Gradus Weijers er nog met zijn kinderen Jan en Michelien. Gradus sterft in 1864.  
Jan Weijers trouwt met Hendrika van Ansems (Batenburg 1837). Ze krijgen er 7 kinderen: Gradus 
(febr. 1863), Marie (dec. 1863), Helena (1864), Nicolaas (1866), Lambertus (1869), Catharina (1871-
1871) en Petrus (1873). Er zijn steeds knechten en meiden in huis. De laatste mutatie op dit adres is 
genoteerd in 1873. Daarna komt deze familie niet meer voor in Lienden. Het bevolkingsregister is niet 
duidelijk over de bewoning tussen 1873 en 1900. 
 
Mogelijk komt hier tussen 1897 en 1900 de familie Lepoutre wonen: Franciscus Lepoutre ((Niftrik 
1842) en zijn vrouw Peternel Rosmalen (Overasselt 1857) met hun in Niftrik geboren kinderen 
Antonius (Toon, 1890), Cornelis (Cor, 1891), Huberdina ((Dien, 1894), Johannes (Jan, 1895) en 
Albertus (Bart, december 1897). Wel zeker is lijkt het dat deze familie in deze periode naar Lienden 
kwam, maar de exacte plaats en tijd zijn niet duidelijk. Hun laatste zoon Victor Marinus, wordt in 
ieder geval in Lienden geboren. Er zijn in die tijd ook steeds knechten en meiden in huis. 
In 1903 verhuist deze familie in het bevolkingsregister naar de huisplaats 11 (nu t’Kuijperke). Het 
register vermeldt het huisnummer  als “vervallen”. Vermoedelijk is het huis daarna niet meer bewoond 
en alleen nog gebruikt als veldschuur. Op de stafkaart van 1905 is de bebouwing nog ingetekend. 
Bij de ruilverkaveling in 1967 was de plek waar het huis stond nog zichtbaar en waren er nog 
muurresten. De hoogte is toen geëgaliseerd. 
 
Rond 2000 is op dit perceel een gouden Romeinse munt gevonden. Helaas zijn de aard en de precieze 
plaats van de vondst niet beschreven. 
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Liendensestraat 7, de Kapelhof 
Kadaster A90, belastingklasse fl. 6,- (1832) 
Lienden 6 (1850). 
  
In 1832 staat hier, links achter de huidige woning, een bescheiden boerderij. Eigenaar is Cornelis 
Mauriks uit Leur. Deze bezit op Lienden 1,77 ha. en verpacht zijn bezit. 
 
In 1850 woont hier Gradus van Bruggen (Leur 1813), getrouwd met Gijsberdina Gijsbers (Reek 
1903). Ze zijn 1848/1849 in de gemeente komen wonen en vertrekken 1861.   
 
Daarna wonen hier Peter van Duijghuijzen (Batenburg 1826) met zijn vrouw Maria Weijers 
(Batenburg 1830) en hun gezin. Ze komen van de nu verdwenen huisplaats 7 tegenover 
Liendensestraat 6. De familie wordt ook eigenaar van de boerderij die ze waarschijnlijk ook heeft 
uitgebouwd. Peter en Maria krijgen 8 kinderen: Peter Gradus (1857), Maria (1859), Anna Maria 
(1862), Gradina (1864), Johannes Victor (1866) Catharina (1870-1878), Gradus Peter (1873-1873) en 
Catharina (1875). 
 

 
De Kapelhof  in 1956. 
 
Anna Maria vertrekt al in 1871 naar Bergharen. In 1880 komt een zus van Peter, Hendrika  (Batenburg 
1814) erbij wonen en overlijdt in 1881. Peter Gradus vertrekt 1884 naar Bergharen en komt 1888 terug 
uit Druten en vertrekt in 1893 naar Wijchen. Gradina vertrekt 1880 naar Appeltern, komt 1881 terug 
en vertrekt 1889 naar Ravenstein. Johannes Victor vertrekt 1889 naar Druten. In 1887 komt een 

nichtje Maria Josephina Aben (Druten 1887) erbij wonen en 
vertrekt 1892 naar Huisseling, komt 1893 terug en vertrekt 
1911 definitief naar Druten. Maria vertrekt 1893 naar 
Wijchen. Catharina vertrekt 1905 naar Huisseling. 
Vader Peter van Duijghuijzen overlijdt in 1908 en moeder 
Maria Weijers in 1909.  
 
Zoon Peter Gradus (1857) blijft dan met de inwonende nicht 
over. Ze gaan beiden weg in 1910 als Peter trouwt met de 
dochter van de herbergier Laurant (van De Gordenaars) en 
verhuist naar café De Viersprong in de Grootestraat in 
Batenburg.  De boerderij wordt te koop gezet. 
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In april 1910 vestigt zich dan het echtpaar Frans Wolters (Overasselt 1878) en Hendrika Driessen 
(idem 1878) met hun eerste kind Theodora (Wijchen 1909). Ze krijgen er in Lienden nog 3 bij: Regina 
1912, Johanna 1914 en Franciscus 1925. Regina vertrekt 1930 naar Overasselt. Eind dertiger jaren 
wonen Theodora, Johanna en Franciscus nog ongetrouwd bij hun ouders.  
 

De laatste, Frans, trouwt hier in en blijft er 
zijn hele leven wonen. De oude boerderij 
brandt 12 juli 1961 af. De huidige woning is 
kort daarna door de familie Wolters 
gebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis tussen 1961 en 2000. 
 

 
In 1998 komt de familie Verduin hier 
wonen.  Het huis is door hen uitgebreid.  
Nu woont er sinds 2007 de familie 
Hofman. 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis vanaf 2000 
 
Voor het huis staat  een klein Maria-kapelletje Dit werd in 1954 op 
initiatief van pastoor van den Heuvel gebouwd ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van Lienden. De familie Verduin schonk de grond 
onder de kapel in 2007 aan het RK kerkbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Liendensestraat 9. 
Kadaster A122; Belastingklasse fl. 9,- (1832) 
Lienden 2 (1850).  
 
In 1832 staat hier een woning/boerderij eigenaar/bewoner Hendrik van Gaalen. Deze bezit op 
Lienden 0,8 ha. In 1850 woont de arbeider Hendrik (Hent) van Gaalen (Deest 1779) er nog steeds. Hij 
is getrouwd met Maria van Gemert (Batenburg 1781). Maria overlijdt 1853, Hendrik in mei 1855, een 
maand na het huwelijk van zijn zoon Adrianus (Batenburg 1820) met Petronella Coermans (Batenburg 
1834). 
Adrianus is klompenmaker. Geboren worden Joanna Maria (1856-1867), Johanna (1858-1867), 
Hendrika (1860), Geertuida (1863-1872), Johannes (1866-1867), Johanna Maria (1868), Johanna 
(1870), Johannes Petrus (1873)     
Er wonen ook steeds anderen (personeel, kostgangers) tijdelijk in huis. 
Hendrika vertrekt in 1877 naar Haren, komt terug en vertrekt 1883 definitief naar Grave. 
Johanna Maria vertrekt 1881 naar Deventer. Johanna vertrekt 1886 naar Ravenstein 
Vader Adrianus sterft in 1890.  
Johannes vertrekt 1899 naar Boekel. Moeder Petronella blijft als enige in het huis over tot haar 
overlijden in oktober 1905. 
 
In mei 1906 komen dan uit Appeltern Lambertus van Lent (Deursen 1873) en zijn vrouw Adriana 
Langeslag (Appeltern 1879). In maart 1907 wordt een dochter geboren, maar die sterft een paar weken 
later. De moeder sterft ook op 1e Kerstdag van hetzelfde jaar. De weduwnaar blijft tot maart 1927 
alleen hier wonen en vertrekt dan naar Appeltern.    

 
In april 1927 komen Christiaan Bartels 
(Overasselt 1895) en zijn vrouw Petronelle 
ToonenDekkers (Balgoij 1897). Geboren 
worden Gradus (1927), Wilhelmina (1928) 
en Petrus (1932).  
Zij slopen de oude boerderij in 1962 om 
plaats te maken voor de huidige woning.  
Ruim tien jaar later wordt deze familie 
opgevolgd door de familie Peters die er nu 
nog boert. 
 
 
 
 
 

Het nu nog bestaande huis in de tachtiger jaren 
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Molendijk 21, De Gordenaars. 
Kadaster A 219 (dijktalud), dijkvakken 148 en 149 (1848).  
Lienden 15 (1850) 
  
Dit huis is gebouwd in 1848 op verzoek van de familie Laurant, maar met toestemming van de Vorst 
van Bentheim als grondeigenaar en van het Polderdistrict. Het huis werd gebouwd als boerderij, later 
werd het ook een herberg. De familie Laurant ging er wonen als pachters. De grote vrijstaande schuur 
is gebouwd rond 1900. In 1912 is het huis grondig verbouwd (herbouwd) waarbij met name de deel 
werd vergroot.  Met deze verbouwing verdween de herberg en na de ruilverkaveling rond 1967 verloor 
het pand ook zijn agrarische functie. 
Zie www.degordenaars.nl 
 

 
De Gordenaars rond 1905 
 
In 1850 wordt Johannes Laurant (Wijchen 1787) als "arbeider" ingeschreven op Lienden 15. Hij 
woont er met zijn vrouw Marie van Asten (Overlangel 1791) zijn jongste zoon Johannes (Batenburg 
1833) en drie ongetrouwde dochters: Wilhelmina (Wijchen 1821), Marie Wijchen 1824) en Johanna 
(Batenburg 1831). Marie trouwt in 1859. Moeder sterft in datzelfde jaar, 68 jaar oud. Ook Wilhelmina 
verlaat vóór 1861 de ouderlijke woning.   
 
Johannes junior, die nu te boek staat als arbeider, trouwt 5 mei 1863 met Hendrika Jansen (Ooyen 
1835). Ze blijven op de Gordenaars waar vader Johannes dan veehouder is. Ook de 20-jarige 
kleinzoon van de oude Johannes, Hendrikus van de Dobbelsteen, (Hernen 1843) woont ten tijde van 
het huwelijk in huis evenals een dienstmeid en een knecht. 
In 1864 vertrekken de kleinzoon en de meid. De knecht zal ook niet lang gebleven zijn. Die bleven 
gemiddeld een jaar. Ook in 1864 trouwt Johanna en gaat het huis uit.  
Het echtpaar Laurant-Jansen krijgt 10 kinderen waarvan er maar 3 in leven blijven.  
01-03-1864 Johannes Laurant (leeft 1 dag), 11-03-1865 Marianus Laurant (leeft 1 maand) 
19-02-1866 (Johanna) Wilhelmina Laurant   
21-10-1867 Maria Laurant  
06-12-1868 Johanna Maria Laurant (leeft twee weken), 21-12-1869 Johannes Hermanus Laurant (leeft 
2 dagen), 03-03-1871 Helena Laurant (leeft 9 maanden), 08-06-1873 doodgeboren kind, 26-10-1874 
Franciscus Laurant (leeft 2 dagen),  
23-04-1877 Grada Laurant  

http://www.degordenaars.nl/
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In 1873 overlijdt de oude Johannes, 86 jaar oud, De jonge Johannes is dan landbouwer met een 
herberg als nevenberoep. Van zijn belastingopgave is bekend dat hij in 1883 in zijn café 175 liter 
sterke drank omzette. In 1890 geeft hij als hoofdberoep herbergier op. Er is voortdurend een knecht in 
huis.  
Wilhelmina trouwt in 1892 met Johannes Roeffen en gaat in Batenburg wonen. In 1898 sterft moeder 
Hendrika, 63 jaar oud. In het begin van de nieuwe eeuw telt de boerderij-herberg dan nog drie 
bewoners: weduwnaar Johannes en zijn twee ongetrouwde dochters Maria (33) en Grada (23). 
In 1910 trouwt Maria met de landbouwer Peter Gradus van Duijghuijsen (Lienden 1857). Ze nemen 
hun intrek in de herberg. Op 16 mei 1911 is de geschiedenis van de familie Laurant hier  ten einde. De 
oude Johannes jr. verhuist met zijn twee dochters en schoonzoon naar de Grootestraat 89 in Baten-
burg, het huidige café De Viersprong. Johannes sterft kort daarna in 1913. Zijn jongste dochter Grada 
verhuist in 1914 naar Horssen. Peter en Maria van Duijghuijzen-Laurant blijven op de Grootestraat 
achter.  
 
In 1912 komen de protestante Willem Vleeming (Westervoort 1888) en Reintje Weenk (Arnhem 
1887) op de Gordenaars wonen. Ze zijn 23 en 24 jaar oud en pas een maand getrouwd. De herberg 
wordt gesloten en de inmiddels verouderde boerderij-herberg wordt grondig verbouwd en vergroot. 
Het eerste kind Jan Coenraad (1912), wordt in maart, tijdens de verbouwing geboren. De Vleemings 
zijn boeren. Bij de boerderij hoort een grote schuur en minstens vijf hectaren grond. 
In juli komt een weduwe van 64 jaar uit Ophemert inwonen, Peterke de Bie. Een jaar later wordt de 
tweede zoon geboren, Cornelis Catharinus (1913). In november trekt de hele schoonfamilie Weenk in. 
Vader Cornelis Weenk (1840), moeder Catharina Kas (1854) en hun drie zoons, Gerrit-Jan (1890) 
Elibertus (1897) en Johannes (1898). In agustus 1914 wordt Willem Vleeming (1914) geboren. Ook de 
vierde zwager, Arend Weenk (1886) komt de gelederen nog versterken. Gelukkig is Gerrit-Jan inmid-
dels naar Didam vertrokken. Met 11 personen in alle leeftijden tussen 0 en 65 moet het huis aardig vol 
zijn geweest. 
 
In 1918 wordt Willem Vleeming als enige protestant in de gemeenteraad van Batenburg gekozen. Hij 
zal tot zijn dood in 1953 raadslid blijven. 

 
Juni 1920 komt vader Weenk te overlijden. In 1921 vertrekt 
Elibertus Weenk naar Rotterdam. Moeder Weenk-Kas sterft in 
februari 1923. Johannes Weenk vertrekt in 1926 naar 
Noordwijk. Ook Arend Weenk en de oude weduwe de Bie 
verlaten het huis zodat Willem en Reintje Vleeming-Weenk 
uiteindelijk met hun drie zonen overblijven.  
 
In 1928 zet de eigenaar Vorst Victor Adolf van Bentheim de 
boerderij met erf, schuur en 5 hectare bouw- en weiland.te 
koop De nieuwe eigenaar wordt Antonius Petrus (Anton) 
Kuijpers (Appelten 1875). De familie Vleeming vertrekt een 
jaar later naar een nieuwgebouwde pachtboerderij van de 
Protestante kerk aan het Liendense plein waar de familie nog 
steeds woont, sinds de zestger jaren als eigenaar.   
Anton Kuijpers komt, 54 jaar oud, op de Gordenaars wonen 
met zijn tien jaar jongere vrouw Geertruida G. Gijsbers 
(Batenburg 1885). Samen hebben ze twee zoons: Lambertus 
Petrus (Appelten 1925) en Petrus Theodorus (Appeltern 1927). 
Ze hebben een gemengd boerenbedrijf. 
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In 1958 trouwt zoon Piet in de Gordenaars in met Jo van Heumen en wordt eigenaar van huis en 
bedrijf. Vader Anton sterft op de trouwdag, 83 jaar oud. Piet en Jo krijgen 4 kinderen op de Gorde-
naars, Ton (1959), Gerard (1961), Bert (1963) en Ria (1965-1974#). 
In 1967 wordt het huis in het kader van de ruilverkaveling verkocht aan de Stichting Beheer 
Landbouwgronden en verliest zijn agrarische functie. De familie Kuijpers vertrekt naar een boerderij 
aan de Liendensedijk 5 (nu ’t Kuijperke) waar zoon Bert nu naast een boerenbedrijf de 
vakantieboerderij ’t Kuijperke runt. 
 
Het inmiddels bouwvallige huis wordt gekocht door Dhr. Kamerling als tweede huis. Hij verbouwt het 
samen met zijn vriendin de freule Marijke C. I. de Nerée tot Babberich (Maastricht, 1931). In deze 
periode is het huis niet permanent bewoond. Kamerling sterft in 1970 en Marijke de Nerée, die in het 
dorp "de Barones" wordt genoemd, erft (uiteindelijk pas officieel in 1977) de Gordenaars. Ze woont er 
vanaf 1973 en verhuurt vanaf 1974 een deel. Ze blijft in het benedenhuis wonen tot mei 1975 en 
vertrekt dan naar Zutphen. Het huis wordt daarna helemaal verhuurd 
Jan Karst Lommers, een jonge kunstenaar, komt in 1974 met zijn vrouw op de bovenverdieping 
wonen.  Het huis wordt gesplitst in een boven- en benedenhuis. Er wordt een kind geboren: Sander. 
Jan krijgt in 1976 een buitenlandse beurs en de familie vertrekt.  
Theo Audenaard (1953) huurt in 1976 als student het bovenhuis als opvolger van Lommers. Het 
benedenhuis staat dan al een winter leeg. Het benedenhuis wordt verhuurd aan Sam van Groningen en 
Godie Boen, een jong stel. Zij vertrekken al na een jaar.  
Janus Kolen (Tilburg 1948) huurt als student in 1977 het benedenhuis als opvolger van Sam en 
Godie. Marijke de Nerée tot Babberich verkrijgt de Gordenaars officieel in eigendom.  
Theo Audenaart trouwt 27 augustus 1982 op de Gordenaars met Gertie Schilleman (Bergharen 1953). 
In februari 1984 krijgen ze een zoon: Thomas. Anderhalf jaar later vertrekt de familie Audenaard naar 
Amsterdam waar Theo een baan bij de Volkskrant heeft gevonden.  Josée Houtbraken (Rotterdam 
1949) huurt het bovenhuis. In februari 1986 kopen de twee huurders samen het huis van Marijke de 
Nerée. 
In 1994 overlijdt Josée Houtbraken.  
In 1999 komt Els Berendts (Nijmegen 1956) op de Gordenaars wonen en in 2006 trouwen de 
bewoners. Vanaf  2000 wordt steeds een deel van het huis verhuurd aan verschillende opeenvolgende 
huurders.     
 

 
 
De Gordenaars in 1978 
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Huisnummering Lienden 1850-1959 

 
 
 
 

 
 
Bron: 
bevolkingsregister 1850-1939. 

Nummering opgeheven in 1959.  
 

Legenda: 
 
Kolommen: alle huizen in 1832 
Rijen: beginjaar registerboek 
(alle boeken bestrijken 10 jaar behalve 1901-1920) 
 
* =        nummer komt niet voor register  
#1895:  sloopjaar van het pand.  
10/9:     huisnummer 10 wordt 9  
12&13: twee nummers op 1 huisplaats 
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Nieuwe huisplaatsen, gesticht na 1900 
 
 
 
 
 
Liendensestraat 1 
Gebouwd in 1964 tijdens de ruilverkaveling door de familie Jan Banken. 
Nu familie Gerben Banken (zoon) 
 
Liendensestraat 3 
Gebouwd in 1910 door de familie (Hent) Roeffen.. 
Familie Roeffen tot ±1985.  
De familie van Tilburg vanaf  ±1985. 
  
Liendensestraat 3A (De Put)  
De Put ontstond tijdens de dijkverzwaring in de dertiger jaren. De bungalow werd als vakantiewoning 
gebouwd door de familie Wels uit Amsterdam in het begin van de tachtiger jaren.   
Familie Wels (vakantiewoning). 
Familie van Haren 1995- ± 2005. 
Nu familie de Bruin, vanaf  ± 2005. 
 
Liendensestraat 4 
Gebouwd in 1972 door de familie Leo Straten. 
Nu familie Bert Straten (zoon). 
 
Liendensestraat  5 
Gebouwd in 1967 tijdens de ruilverkaveling door de familie Arnold Banken. 
Nu de weduwe Adje Banken. 
 
Liendensestraat 6 (Veldzicht) 
Gebouwd in 1949 gebouwd door Kees Vleeming. 
Familie Kees Vleeming tot 1956 
Familie Willems tot 1958 
Familie Buurman tot 1961 
Familie Jo Straten tot 2007 
Nu familie van Gruijthuijsen 
 
Molendijk 19 
Gebouwd in 1957 door de familie Erkelens. 
Sinds ± 1970 de familie van Pommeren. 


