
Uit de historie 

 

 

Gemeentelijke zelfstandigheid 

 

 

Per 1 januari 2022 zal de gemeente Land van Cuijk een feit zijn. Een gemeente met circa 90.000 

inwoners, 33 kernen en qua oppervlakte (351,82 km2) de grootste gemeente van Brabant.  

Gemeentelijke herindelingen zijn om de zoveel decennia aan de orde, doordat gemeentelijke taken en 

dienstverlening voortdurend aan verandering onderhevig zijn.  

 

Telt het Land van Cuijk momenteel 5 gemeenten, 30 jaar geleden waren dat er 10 en 100 jaar geleden 

17.  

Als de gemeentelijke zelfstandigheid ter discussie komt, tellen er rationele argumenten maar ook 

sentimenten. Zo ook zo’n 150 jaar geleden toen de gemeente Linden (bestaande uit 426 zielen) haar 

zelfstandigheid dreigde te verliezen. 

 

De provincie besloot tot samenvoeging van Linden met een buurgemeente, maar het gemeentebestuur 

van Linden vond dat de gemeente Linden hiervoor niet in aanmerking kwam. Men kwam tot de 

volgende argumenten: 

 

 dat als de zetel van bestuur in Beers gevestigd zou worden, zou de gemeente Linden bij 

ijsgang en hoogwater van alle toezicht beroofd worden, terwijl in zo’n situatie dat juist 

noodzakelijk was. 

 dat de gemeente Linden een uur in de omtrek is omgeven met een zomerdijk die zeer goed 

onderhouden moet worden en dat dat wel eens minder zou kunnen worden als het tot Beers 

zou gaan behoren. 

 dat deze gemeente Linden uit vier nogal vrij ver uiteenliggende gedeeltes bestaat, namelijk uit 

Groot-Linden, Katwijk, Klein-Linden en Galberg en dat bij samenvoeging met een andere 

gemeente de veldwachter niet voldoende toezicht zou kunnen houden. 

 dat de gemeente Linden meer dan 400 inwoners telt en daarom niet in de categorie valt 

waarbinnen samenvoeging moet plaatsvinden. 

 dat Linden niet met Cuijk samen kan gaan omdat beide gemeentes niet tot hetzelfde kanton 

behoren.  

 dat door de overstroming van de Beerse Maas communicatie met andere gemeenten niet kan 

plaatsvinden en dat dit verschijnsel soms maanden kan duren. Als men in Linden daardoor de 

burgerlijke stand niet meer bij kan houden zou dat wel eens tot grote problemen kunnen gaan 

zorgen.  

 dat de hele gemeente langs de Maas ligt en daarom blootgesteld is aan frequente passages van 

zwervende en verdachte lieden die misdrijven kunnen begaan en daarom is een zeer strenge en 

intensieve politiecontrole noodzakelijk. Zouden gemeentes samengevoegd worden dan zou 

deze controle wel eens kunnen verflauwen met alle kwalijke gevolgen van dien.  

 dat de gemeente Linden 1100 bunders grond, vele bruggen en sluizen heeft te onderhouden en 

dat als men met Beers samen zou gaan er een extra veldwachter aangesteld zou moeten 

worden zodat er geen sprake is van een bezuiniging. 

 dat de ondervinding van vele jaren heeft geleerd dat er voldoende geschikte mensen te vinden 

zijn om het gemeentebestuur te vormen. 

 dat de Raad op grond van al deze argumenten met alle bescheidenheid te kennen geeft dat er 

geen noodzaak bestaat om in een andere gemeente op te moeten gaan. 

 

Kortom, men wilde zelfstandig blijven. Tot 1942 zou dat ook gaan lukken. Toen werd de 

Linden alsnog samengevoegd met Beers en Gassel tot de gemeente Beers, en maakten Katwijk 

en Klein-Linden deel uit van de gemeente Cuijk en St. Agatha. 

 

 



Wapen gemeente Linden 

 

Het wapen van de voormalige gemeente Linden bestaat uit lazuur, beladen met een gestrikt 

lint van goud, verleend bij wapendiploma van 16 juli 1817. 

 

 

Het wapen is verwerkt in de sluitsteen van het priesterkoor in de kerk. 

 

 

                            
 

 

Meer recent is het wapen verwerkt in een stenen reliëf tegenover het oorlogsmonument te Katwijk. De 

heer Wim Grutters uit Katwijk is de maker van het reliëf.  

 

 

       
 


