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WITTE 
ZAKDOEK

De 82-jarige Andries Leermakers weet zich alles nog te 
herinneren van de oorlog en de bevrijding. Op het mo-
ment van de bevrijding was Andries zeven jaar. Andries 
groeide op in een gezin met tien kinderen, waarvan een 
broer op vijfjarige leeftijd overleed. Andries was toen 
slechts één jaar. 

“De eerste herinnering gaat terug naar onze boerderij 
aan de Eindhovenseweg. De tramrails tussen Den Bosch 
en Eindhoven was net weggehaald. Op ongeveer 100 
meter van onze boerderij lag een beugelbaan, waar wij 
als kind veel speelden. Een beugelbaan is een betonnen 
plaat met beugels erop, waar een zware bal onderdoor 
gerold moest worden. Onder de beugelbaan had mijn 
vader een schuilkelder gemaakt.” 
“Mijn vader was aannemer en bouwde zelf de twaalf me-
ter lange en één meter brede schuilkelder. In de schuil-
kelder was aan de lange kant een bank gemaakt, zodat 
we konden zitten. We schuilden daar vaak met veertig 
personen, allemaal buurtgenoten. Gelukkig heeft ieder-
een de oorlog overleefd, die bij ons in de schuilkelder 
schuilden.”

“Mijn tantes moesten vaak koken voor de Amerikaanse 
én Duitse soldaten. Af en toe werd er een pauze gehou-
den tijdens een oorlogsdag. Er klonk een hoog scherp 
fluitje, wat een teken was dat zowel de Amerikaanse als 
de Duitse soldaten bij mijn tantes gingen eten. 
Na de pauze volgde weer een scherp fluitje. Ieder nam 
zijn eigen positie weer in en er werd weer verder gegaan 
met de gevechten.”

“Op een gegeven moment zaten wij met zijn allen in de 
schuilkelder. Er kwam een Amerikaanse soldaat rich-
ting de schuilkelder gelopen. Mijn vader begon met zijn 
witte zakdoek te zwaaien. Met zijn witte zakdoek liet hij 
weten dat wij Sonse inwoners waren en geen Duitsers. 
Voordat wij uit de schuilkelder konden komen, moest de 
Amerikaanse soldaat nog een Duitse soldaat neerschie-
ten die voor de ingang lag. Wij waren hier allemaal ge-
tuige van…” 

Andries Leermakers

Onder de 
beugelbaan 
had mijn vader 
een schuilkader 
gemaakt

Van 16 tot 22 september maakt het Britse XXX Corps een 
spectaculaire comeback ter herdenking van de 75e verjaar-
dag van de bevrijding van Zuid-Nederland. Eenheden van de 
Liberation Task Force volgen de route van destijds en stop-
pen in meer dan zeventien gemeentes. Zij nemen deel aan 
tal van ceremonies waaronder kransleggingen en erewach-
ten om hen te eren die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

Het hele evenement is een militair herdenkingskonvooi 
waar het Britse XXX Corps al ruim twee jaar de voorberei-
dingen aan het doen zijn. Kampementen worden langs de 
route opgezet in overeenstemming met de historische tijd-
lijn van 1944. Het evenement is ontworpen om gelijk te zijn 
aan de officiële gebeurtenis van toen en met name opgezet 
met dertig corps en de Airborne-reenactors om de histori-
sche ontmoetingsplekken van de bevrijding toen te herle-
ven en burgers kennis te maken met het beeld van toen op 
dezelfde plekken als 1944.

Ongeveer zeshonderdvijftig deelnemers in authentieke 
Britse uniformen bemannen de tweehonderdvijftig authen-
tieke voertuigen in het konvooi. Het konvooi bestaat uit 
ongeveer twintig tanks, tanktransportvoertuigen en vijftig 
gepantserde auto’s, gepantserde rupsvoertuigen, en tal van 
logistieke wagen, geschutstrekkers, officiers wagens en in 
beslag genomen Duitse Axis-voertuigen hergebruikt door 
de bevrijders. De voertuigen rijden de historische route en 
talloze ceremonies bijwonen waar kransleggingen gedaan 
worden om de weg naar het noorden en al deze gebeurte-
nissen te herdenken.

Terwijl de konvooien de route vervolgen, wordt het 30 corps 
in Eindhoven, Son en Breugel, Veghel, Grave en Groesbeek 
ontvangen door US Airborne reenactors die al een eigen pro-
gramma hebben opgesteld. Dit is een gezamenlijke inspan-
ning van alle partijen om een beter samenhangend historisch 
beeld te geven van wat er in 1944 is gebeurd. Alle deelne-
mers dragen de correcte uniformen en zetten dit totaalbeeld 
neer met de originele voertuigen die 75 jaar geleden ook 
werden gebruik die hieraan deelnemen, hierdoor ontstaat 
een correct beeld gelijk aan die van september 1944.

De eenheden van de konvooien hebben gepland om een 
groot aantal gemeenten te bezoeken om kennis te maken 
met de bevolking. Dit zullen onder meer zijn; Lommel, 
Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven, Leende, Heeze, 
Geldrop-Mierlo, Mierlo-Hout, Stiphout, Nuenen, Son en 
Breugel, Sint-Oedenrode, Veghel, Gemert/Bakel, Boekel, 
Uden, Zeeland, Oss, Nederasselt, Overasselt, Groesbeek, 
Beek, Beuningen, Oosterhout.

In Son en Breugel wordt het konvooi op dinsdag 17 sep-
tember rond 15.30 uur verwacht. Om 16.30 uur brengt 
Hans Gaillard een bezoek en brengt zangkoor Eén van 
Zin hen een serenade. De eenheden slaan hun kampe-
ment op op een terrein aan de Driehoek 4, bij familie 
Van den Gevel. Inwoners van Son en Bruegel kunnen 
het kampement tot zonsondergang bezoeken. Op 18 
september vertrekken zij rond 08.00 uur in groepjes 
richting Schijndel.

XXX CORPS IS BACK!

HERDENKINGS-
PARACHUTESPRONGEN 
Het Round Canopy Parachuting Team (RCPT) The Netherlands 
houdt op 16, 17 en 19 september herdenkingsparachute-
sprongen op drie historische locaties: Son en Breugel, Eerde 
en Grave. Het RCPT is een internationaal parachutistenteam 
met onder haar leden 26 nationaliteiten en vertegenwoordi-
ging in diverse landen, waaronder Nederland. Het team or-
ganiseert parachutesprongen om hen te gedenken die voor 
onze vrijheid gevochten hebben! In de stijl zoals ze tijdens 
D-Day en Operatie Market Garden in 1944 ook gesprongen 
zijn, met authentieke uniformen en vanuit C47’s (Dakota’s).

Operation Capt. Fred Hancock
Op 16 september vinden er om circa 13.30 uur herdenkings-
sprongen plaats aan de Brouwerskampweg in Son en Breugel. 
De drop zones in Son waren gekenmerkt als drop zones B en 
C, met daar tussenin landingszone W voor de zweefvliegtui-
gen. Op zondag 17 september 1944 landden hier duizenden 
parachutisten van de 101ste luchtlandingsdivisie. De spron-
gen op deze drop zone, uitgevoerd door RCPT, bij de 75ste 
herdenking van deze grootste luchtlandingsoperatie in de 
geschiedenis worden opgedragen aan kapitein Fred Hancock, 
commandant van C-compagnie 502 PIR die op dropzone B zijn 
geland. Familieleden van kapitein Hancock zullen hierbij aan-
wezig zijn.

Laatste nieuws
Parachutespringen is een activiteit die weersafhankelijk is en 
tijden kunnen daardoor op het laatste moment nog wijzigen. 
Kijk op facebookpagina ‘Round Canopy Parachuting Team 
Netherlands’ voor de laatste info.

Fiets
Iedereen is van harte welkom om naar deze herdenkings-
sprongen te komen kijken. De organisatie wil alle toeschou-
wers verzoeken om, indien mogelijk, op de fiets te komen. De 
parkeerplaats aan Sonniuswijk is beperkt.
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