
 

Uit de historie 
 
    

In verband met de herdenking van 17 september 1944 geen stukje Lindense 

historie maar iets van de geschiedenis uit de directe omgeving  

 

Op 17 september 1944 begon de operatie Market Garden. Die leidde 

vrijwel onmiddellijk tot de bevrijding van bijna geheel Noord Brabant en 

later geheel Zuid-Nederland. Linden lag dicht bij de corridor van 

Eindhoven naar Nijmegen en was in feite ook onmiddellijk bevrijd. Net als 

Cuijk . 

Maar dat lag totaal anders in andere plaatsen, zeker aan de andere kant van 

de Maas. Groesbeek, Mook en Middelaar lagen midden in het slagveld. Er 

is hevig gevochten. Alle bewoners moesten uiteindelijke weg en werden 

zoals dat heet: geëvacueerd. Zij gingen op weg en kozen vanuit  het 

oorlogsgebied een route op basis van officiële informatie, informatie van 

familie en bekenden of geruchten. Sommigen vluchtten naar familie in 

Brabant, wat eigenlijk niet mocht, anderen verder naar het Zuiden, velen 

via een omweg via Duitsland naar de Achterhoek of verder Noord-

Nederland in. De laatste groep kon niet eerder terug naar huis dan na de 

bevrijding op 5 mei 1945 en zij maakten de Hongerwinter mee.  

Terugkeer naar eigen huis en haard kon overigens toch niet omdat alle 

bebouwing was verwoest. Men was lange tijd aangewezen op opvang door 

familie of bekenden.  

Pas na het officiële einde van de oorlog werden noodwoningen gebouwd 

voor de terugkerende bewoners en begon de wederopbouw met de  

Marshallhulp. In Groesbeek Mook en Middelaar staan nog heel wat van die 

‘wederopbouwboerderijen” met de typische rode Mulderpannen. 

In Linden is na de grote brand in 1947 ook nog zo’n zelfde type 

‘wederopbouwboerderij’ gebouwd (Eindsestraat 14). 

 

 
 
 
 



 

 
 
Een wederopbouwboerderij met  vergrote en opgeknapte noodwoning in Middelaar 

 

Hieronder enkele  fragmenten uit de verzamelde verhalen en dagboeken 

van mensen uit Middelaar. 

 

 
 



 

 
 
 
Uit een dagboek:  

 
 
    



 

 
De verwoeste kerk in Middelaar 

 
De nieuwe kerk Toegewijd aan de H.Lambertus en de H. Brigida van de Nijmeegse 
architect J. Coumans.  



 

                   
 
   
   


