
Uit de historie  

 

Opvang van oorlogsvluchtelingen 
De Lindense gemeenschap geeft deze periode massaal thuis aan de opvang van Oekraïners, 

die hun land zijn ontvluchtten gevolge van de oorlog welke er momenteel woedt. 

 

Ook in de Tweede Wereldoorlog boden Lindense families onderdak aan landgenoten die te 

maken kregen met oorlogsgeweld en vervolging.  

Zoals de oproep om medewerking aan de opvang nu gaat via Whatsapp, ging dat toentertijd 

vanuit de kerk. 

 

Op zondag 11 juli 1943 werd door pastoor Verbunt van de parochie Groot-Linden vanaf de 

preekstoel de volgende oproep gedaan, namens het R.K. Huisvestingcomité: 

 “Diegenen welke ter liefde Gods een of meerdere pleegkinderen, jongen of meisje, willen 

opnemen, kunnen zich vandaag onmiddellijk na de Hoogmis op de pastorie komen opgeven. 

Wij weten dat er vele, zelfs ernstige bezwaren zijn verbonden aan de opneming van kinderen, 

maar de nood is zo hoog gestegen dat wij omwille van de toekomst van onze jeugd ons niet 

langer mogen laten weerhouden een beroep op u te doen.”  

 

Het gevolg van deze oproep is geweest dat tien Rotterdamse kinderen voor een week of zes 

liefderijk opgevangen werden bij boeren in Groot-Linden. In 1944, ten tijde van pastoor Van 

Delft, bood de pastorie onderdak aan twee Joodse onderduikers.  

 

Op 20 september 1944, 3 dagen na de bevrijding, laaide na enige dagen van rust het 

oorlogsgeweld op en schoten de Duitsers vanaf de Mookse bergen op Katwijk en Cuijk.  

 

In Linden had men weinig last van de granaten maar Katwijk nam op 20 september de vlucht 

naar Linden. De bevolking werd ondergebracht bij parochianen. Enkele gezinnen betrokken 

de oude pastorie (het voormalige huis van Han en Jozée Maassen).  

De pastoor van Katwijk vestigde zich bij de familie Kloostermans in Klein-Linden, zijn 

huishoudster verbleef voor zes weken op de pastorie van Groot-Linden.  

 

Toen het gevaar toenam ging men op zoek naar betere schuilkelders. Zelfs de gierkelder in de 

tuin van de pastorie werd voor vluchtelingen geopend als schuilkelder. In diezelfde kelder 

hadden de pastoors van Mook en Katwijk in mei 1944 hun wijnvoorraad ondergebracht; die 

voorraad ging weer terug naar de pastorie om plaats te maken voor de vluchtelingen!  

Vanaf 17 september 1944 kwamen telkens troepen soldaten voor korte tijd op de pastorie 

logeren. In november 1944 werd gedurende enkele maanden de voorkamer door Canadezen 

bezet. Zij kwamen ’s zondags naar de mis in de kerk, in het gangpad werden voor hen 

herbergstoelen neergezet. 

 

In oktober 1944 keerde de bevolking van Katwijk weer terug maar zij werd spoedig 

vervangen door ongeveer 200 vluchtelingen die voor het grootste deel uit Groesbeek kwamen. 

Groesbeek en omgeving had zwaar geleden ten gevolge van de operatie Market Garden op 17 

september 1944. In de oude pastorie namen 21 personen hun intrek.  

 



 

 

Pastoor Van Delft met zijn huishoudster en de twee onderduikers 

 

 


