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Pastoor van Delft en de ongeveer driehonderd inwoners van het dorp 

Linden hadden zich het Patroonfeest van hun Lambertuskerk beslist anders 

voorgesteld. Zeker ook omdat de feestdag van de heilige Lambertus dat 

jaar op een zondag viel. Weliswaar was het oorlog en kwamen berichten 

door dat de beslissende aanval op de bezetter niet lang meer op zich zou 

laten wachten, de plechtige Hoogmis zou doorgaan.  

 

Het kerkkoor, onder leiding van Herman Martens, zong die bewuste 

morgen de blijde woorden van de introïtus van de Lambertusmis:  

 

‘Gaudeamusomnes in Domino, diem ‘Verheugen wij ons allen in de Heer, 

festumcelebrantes sub honore  nu wij deze feestdag vieren ter ere  

beati Lamberti Martyris.’   de heilige martelaar Lambertus.’ 

 

Helaas meldt het logboek, dat de Pastoor schreef, niet de inhoud van de 

preek, die hij vanaf zijn verrijdbare preekstoel hield, maar het zal zeer 

waarschijnlijk grote overeenkomst vertoond hebben met de ‘Sequentia’ (de 

lofzang), die rond de lezingen van die zondag gezongen werd.  

 

 ‘Laten wij Lambertus prijzen, deze bisschop, hoog geroemd. 

 Waardig moeten wij herdenken zijn geloof en martellijden, 

 zoveel moeite, zoveel strijd. 

 Reeds beroemd door zijn geboorte, heeft hij door zijn heilig leven, 

 nog een groter roem behaald.’ 

 

De Pastoor klaagt echter in zijn ‘memoriale’ dat ‘tijdens de Hoogmis 

enorm werd gebombardeerd in de omgeving, zodat de preek moeilijk te 

horen was’.  

 



 

 

Rond half drie (half twee Engelse tijd) stortte een brandend vliegtuig neer 

vlakbij de dorpskern van Groot – Linden, ongeveer 300 / 400 meter voor 

het huis van Toon Bardoel, op het veld dat toebehoorde aan Piet Martens. 

Uiteraard reageerden de dorpsbewoners heftig op de gebeurtenis. Massaal 

trokken ze naar het neergekomen vliegtuig. Pastoor van Delft constateerde 

dat er geen bezoekers waren in het Lof, dat rond die tijd zou beginnen. Hij 

besloot de plechtigheid waarbij liederen ter ere van het Allerheiligste 

Sacrament en Maria gezongen zouden worden, af te gelasten, zodat ook hij 

de rampplek kon bezoeken.  

Omdat het gevaarlijk was om dichtbij het neergestorte vliegtuig te staan, 

gaf de bezorgde Pastoor op afstand de Heilige Absolutie.  

 

Op maandag 18 september 1944 werden de stoffelijke resten van de 

militairen in drie kisten gelegd. Tijdens die sobere plechtigheid bad 

Pastoor van Delft de Kruisweg, waarin het verhaal van het lijden en sterven 

van Christus wordt verteld.  

Nadat in de omgeving van het vliegtuigwrak enkele kerkboekjes gevonden 

waren, waarvan werd aangenomen dat die aan de omgekomen bemanning 

toebehoorden en het daarmee vaststond dat ze alle vijf ‘katholiek’ waren, 

werd besloten op woensdag 20 september een plechtige Uitvaart te houden 

in de kerk van Linden.  

 

Pastoor van Delft ging in de plechtigheid voor. Hij werd omringd door het 

parochiekoor, een grote groep misdienaars, het Gilde en 

vertegenwoordigers van de gemeente Beers en verenigingen uit Linden. 

Burgemeester van Raaij van Beers en de Pastoor spraken de aanwezigen 

toe. De laatste ging voor in het gebed voor ‘deze vreemdelingen – 

bevrijders – medegelovigen, uit zo verre land’.  

 

 

 



 

 

 
 

De begrafenis van de gesneuvelde Amerikanen op 20 september 1944. De 

misdienaar tussen de pastoor en de burgemeester is de 10-jarige Mies 

Peters. 

 

 

 

 

Frans Martens zal later opmerken dat de begrafenisplechtigheid grote 

indruk op hem maakte. Ook Mies Peters zei daarover: ‘Op woensdag 20 

september 1944 was ik misdienaar bij de begrafenis van de gesneuvelde 

soldaten. Het maakte op mij een grote indruk en ik weet nog goed dat de 

militairen, die bij de begrafenis aanwezig waren, een ere-salvo losten’.  

 

 



 

 

Lambertusdag 17 september 1944 werd de 1
e
 dag van de Bevrijding 

van Groot – Linden. Zo werd Groot – Linden eerder bevrijd dan 

menig andere Brabants dorp of stad.  

 

Toch voelde dat voor de inwoners van Groot – Linden door de 

gebeurtenissen van 17 september in hun dorp nog niet zo!  

HvR 

   

 

 

   
 


