
Uit de historie 
 
De gemeente Linden begin 19e eeuw - Akkerbouw en veeteelt 
Hoe de gemeente Linden er begin 19e eeuw uit zag, wordt omschreven in de 
onderstaande rapporten. Er wordt ook een verklaring gegeven van de benaming 
Ganzedûrp… 
In een rapport van de gemeente Linden uit 1801 lezen we onder andere:  
Het merendeel der bedrijven onzer plaats bestaat in den akkerbouw waarin 
gevolgelijk de arbeiders en dagloners het meeste geoefend zijn. Op Cuijk loopt 
een ‘Heerestraat’ maar naar andere dorpen loopt geen Heerestraat of grote 
weg. Er lopen geen binnen of zijdelingse wegen van onze plaats naar andere 
oorden dan alleen smalle voetpaden. De rivier de Maas loop vast langs het dorp. 
De weg naar Cuijk is ongeveer zeven manden per jaar onbruikbaar om met 
behoorlijk geladen karren te passeren vanwege de bordering (buiten oevers 
treden) van de Maas die praktisch elk jaar en soms zelfs twee, drie of vier maal 
boven haar oevers rijst. Dit probleem doet zich ook in de natte seizoenen voor.  
 
De gemeente Linden was rond 1830 niet groot: iets meer dan duizend hectare en 
had slechts 475 inwoners. In verband met de invoering van het kadaster werden 
in de gemeente Linden alle percelen nauwkeurig opgemeten en de waarde van 
de gronden en het onroerend goed getaxeerd. De akkers en de weilanden van 
Linden vonden ze ‘tamelijk goed’. Men telde 64 huizen waarin 77 huisgezinnen 
woonden. In het rapport lezen we verder: 
Er zijn hier drie gehuchten. De hoofdplaats is Groot-Linden met de kerk en 
ongeveer 25 woningen die van middelmatige kwaliteit zijn. Verder is er nog 
Klein-Linden. Dat heeft enkele goede arbeiderswoningen en een bouwvallige 
kapel waarin geen diensten meer worden gehouden. Het gehucht Katwijk ligt 
vast aan de Maas, bij de grote weg en bij het veer. Door deze gunstige ligging 
vindt men er de beste huizen van de gemeente, terwijl daar ook een 
bierbrouwerij en een ros-oliemolen zijn. 
De beste gronden brengen tarwe, rogge, gerst en koolzaad voort. Op de wat 
mindere gronden verbouwen de boeren hun haver, aardappelen en klaver. De 
slechtste gronden zijn de schrale, dorre en scherpe zandgronden. Ondanks 
sterke bemesting brengen zij een slechte oogst voort. De moestuinen bij de 
woningen zijn gedeeltelijk beplant met vruchtbomen. De inwoners van de 
gemeente Linden telen er zorgvuldig hun groentes. In de minder goede tuinen 
groeien alleen grove groentes van weinig waarde. De beste hooilanden liggen in 
de traverse van de Beerse Overlaat. Als de Maas ’s winters buiten haar oevers 



treedt, komt deze onder water te staan waardoor de vruchtbaarheid vergroot 
wordt. Deze hooilanden leveren een goed, overvloedig en voedzaam hooi op.  
De veeteelt is hier zeer belangrijk. Jaarlijks wordt er een menigte dieren buiten 
de gemeente verkocht. Een klein aantal paarden werd er gefokt en we telden zes 
kuddes van elk zestig schapen. Deze schapen zijn, evenals de runderen, veel 
groter en zwaarder dan die van in de Peel gelegen gemeentes. Er bindt zich in de 
gemeente Linden ook een grote menigte ganzen, wel drieduizend stuks. Er 
werd volop in veren gehandeld. 
 
(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en 
Antoon Donkers. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de Gemeenschapsbode, 
juni 1973.) 
 
De bovenstaande karakteristiek verklaart ook het volgende versje over Linden, 
dat een aantal generaties geleden in Katwijk bekend was:  
 
       Liende Liende èrm laand 
       ’s Winters water ’s zomers zaand 
       Grote schôttels met niks d’r ien 
       Èrme minse die uut Liende zien! 
 
We kunnen constateren dat de tijden inmiddels veranderd zijn… 
 
            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


