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In de jaren dertig is Nederland niet zo bezig met het optuigen van een 
leger. Net als tijdens de Eerste Wereldoorlog blijven we liever neutraal 
Zorgen waren er wel, vooral door de druk van Duitsland om zich te wre-
ken op Frankrijk en Engeland. 

In september 1939 annexeert Hitler Oostenrijk, pikt Sudetenland in en 
valt Polen binnen. Na twintig jaar was er weer een oorlog! Nederland 
mobiliseert zijn troepen. Ook in Son en Breugel worden militairen onder-
gebracht. Ze vervelen zich en nemen de oorlogsdreiging niet erg serieus.

De oorlog is begonnen
Op 10 mei 1940 valt Duitsland ook Nederland binnen. Het is schrikken, 
zo’n modern leger en vliegtuigen die bombarderen. Geen wonder dat 
wij met onze oude kanonnen, getrokken door paarden, geen partij zijn.  
Op 12 mei komen de Duitsers via de brug bij de molen van Wolfswinkel 
vanuit Vressel Son binnen marcheren. Ze moeten halt houden want ons 
eigen leger heeft de brug over het Wilhelminakanaal opgeblazen. Een 
klusje van niks voor de Duitse genie en met wat hout van aannemer 
Lavrijssen wordt de brug hersteld. Met een verse hoeveelheid etenswaar, 
goed ingekocht bij de Sonse middenstand (de omzet van een maand was 
in twee uur verdiend!) kunnen ze  verder richting Eindhoven. 
De burgemeester is een tevreden man.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Son en Breugel door de geallieer-
de troepen is bevrijd van de Duitse onderdrukking. Een gebeurte-
nis waar we uitgebreid bij stilstaan. Op de middenpagina van deze 
krant vindt u alle activiteiten die komende week plaatsvinden. Ik 
hoop velen van u daarbij te mogen ontmoeten.

Naast een weekend vrijheid vieren willen we ook nadrukkelijk stil-
staan bij de bevrijding en het doorgeven van de ervaringen. Na 75 
jaar zijn er nog steeds dorpsgenoten die hun persoonlijke verhaal 
kunnen vertellen. Daarom hebben we een aantal inwoners gevraagd 
hun verhaal in deze krant te doen. Zodat we het voor altijd kunnen 
nalezen en doorgeven aan de jongere generatie. 

Zij duiken deze weken ook in het oorlogsverhaal van Son en Breugel 
met het lespakket voor de groepen 7/8, mogelijk gemaakt door 
Heemkundekring Son en Breugel en het Stakenburgfonds. Ik hoop 
dat zij de waarde van vrijheid meenemen in hun verdere leven.
Het afgelopen jaar hebben heel veel vrijwilligers hun schouders ge-
zet onder dit programma. Zonder namen te noemen en iemand te 
vergeten, wil ik iedereen bedanken die zijn schouders heeft gezet 
onder de realisering van alle activiteiten. Zonder de vele vrijwilligers 
die ons dorp rijk is, hadden we u niet zo’n prachtig programma kun-
nen presenteren.
Ik wens u een herdenkwaardig Remember September 2019.

Burgemeester Hans Gaillard

“Op vrijdag 10 mei begonnen al heel vroeg in de morgen de klokken te luiden. We begrepen dat de 

oorlog was begonnen. We hoorden ook ontploffingen in de richting van het vliegveld. Ook vlogen 

er Duitse vliegtuigen over. We gingen wel naar school, maar daar hoorden we dat we naar huis 

moesten gaan. Op zaterdag 11 mei kwamen bij ons op Zwijnsbergen vluchtende Nederlandse soldaten 

langs. Zij waren in burgerkleding, hun uniformen hadden ze ergens achter gelaten. Een poosje na de 

middag werden de bruggen over het Wilhelminakanaal opgeblazen. Op zondag 12 mei kwamen de 

Duitsers in colonne over de brug bij Wolfswinkel. Ze begonnen vrijwel direct met het aanleggen van 

noodbruggen, die twee dagen later klaar waren.“

(J. van Kuijk)
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