
Uit de Lindense Historie 

De grote brand van 1947 (vervolg) 

Linden werd op 21 augustus 1947 getroffen door een grote brand. 

In de vorige editie van Rond De Lindense Toren stond een achtergrondverhaal over deze gebeurtenis.  

Binnen één uur tijd gingen die middag 8 boerderijen in vlammen op. Zelfs de telefoonpalen stonden in 

brand. Een vijfde gedeelte van het dorp werd verwoest. 9 gezinnen werden van het een op het andere 

moment dakloos, en verloren al hun spullen en bezittingen en hun boerenbedrijf. Ze vonden onderdak 

bij familie en vrienden. 

 

Gelukkig kwam er snel hulp op gang, onder coördinatie van burgemeester Van Raaij en met 

medewerking van de parochie. Vanuit de omliggende dorpen werd de helpende hand geboden en in de 

kerken werd gecollecteerd voor Linden. Ook provinciaal en zelfs landelijk werd een hulpactie op touw 

gezet.  

 

 

Een van de drijvende krachten achter de landelijke hulpactie was pater Henri de Greeve, destijds een 

landelijk bekende publicist en radiospreker. Hij richtte in 1938 de Bond Zonder Naam op, een 

organisatie die tot doel had naastenliefde te betrachten onder alle maatschappelijke gezindten.  

 

In Brabant waren naast Linden (gemeente Beers) ook de gemeenten Asten en Someren diezelfde 

zomer zwaar getroffen door boerderijbranden. De totale schade voor de getroffen Brabantse gezinnen 

en bedrijven was f 1 miljoen, waarvan 1/3 niet werd gedekt door de verzekering. 

 



Talrijke inwoners van Beers komen na de brand van 21 augustus 1947 helpen met het bikken van 

stenen. 

 

Op 18 februari 1948 kon pater Henri de Greeve – uit naam van geheel Nederland – aan Commissaris 

van de Koningin Jan de Quay een cheque van bijna f 72.000 overhandigen om ‘een pleister te leggen 

op de zware brandwonden van Beers, Asten en Someren, alsook van enkele individuele gevallen’.  

Ook door Brabants Volksherstel en de Boerenleenbank werden speciale collectes georganiseerd. Zo 

konden de getroffen gezinnen worden geholpen aan de eerste levensbehoeften en huisraad,  en aan de 

wederopbouw van hun woning en bedrijf.  

 

(met dank aan Antoon Donkers voor het beschikbaar gestelde archiefmateriaal) 

 

 


