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Enkele Sonse onderduikers en (op last van de Duitsers) ge-
evacueerde inwoners uit het dorp komen om. Om 13.00 
uur markeren vliegtuigen de diverse landingsplekken 
daarna gevolgd door Dakota’s en gliders.

De Amerikanen weten het dorp in te nemen, maar pas na 
felle gevechten achter Zonhove met veel doden en gewon-
den. Zonhove wordt ingericht als hospitaal.

De brug over het Wilhelminakanaal wordt op het laatste 
moment door de Duitsers opgeblazen. Soldaten van de 101 
Airborne Divisie krijgen van enkele inwoners planken aan-
geboden en weten wel de andere kant te bereiken, maar 
de vaart is eruit. Tegen de avond moeten zij halt houden bij 
Bokt, terwijl het plan is om Eindhoven vanuit het Noorden 
binnen te trekken en de weg vrij te maken voor de Britten, 
die onder Valkenswaard ook uren lang moeten vechten om 
verder te kunnen. Het mislukken van Market Garden wordt 
(mede) toegeschreven aan het opblazen van de brug over 
het Wilhelminakanaal.

In de morgen van maandag 18 september bevrijdt de 
Airborne Divisie Eindhoven vanuit het Noorden. In de mid-
dag trekt het Britse invasieleger vanuit het Zuiden richting 
Son. Het is druk in Eindhoven en dat betekent oponthoud.
Op de landingsplaats in Sonniuswijk komen nieuwe voor-
raden aan en verse troepen met zware wapens. De Corridor 
wordt versterkt. Vanuit Best komt er steeds meer Duitse 
tegenstand. Gevechten vinden plaats in het bosgebied.
Pas in de avond arriveert de voorhoede van het Britse le-
ger bij het kanaal. De genie werkt de hele nacht door aan 
de bouw van een baileybrug. De baileybrug is vroeg in de 
morgen van dinsdag 19 september klaar en het Britse leger 
gaat in grote vaart richting Nijmegen. De Corridor is tot dat 
punt open.

Maar de Duitsers hergroeperen zich. De aanvoer van nieu-
we voorraden op de Sonse hei wordt ernstig bemoeilijkt 
door groeiende Duitse tegenstand vanuit Best. Steeds meer 
Amerikanen worden die kant uit gedirigeerd. De Corridor 
staat dus voortdurend onder druk. 

Tanks kunnen nu ook worden ingezet om de licht bewapen-
de Airbornes te ontzetten in de buurt van Best. Joe Mann 

is dan al omgekomen. Veel doden en gewonden. In de mid-
dag wordt de Sonse hei vrijgemaakt van Duitsers, 1200 ge-
vangenen. Een deel ervan wordt verzameld in Son.

Dat de Duitsers nog niet verslagen zijn, blijkt in de late 
namiddag als vanuit Nederwetten een juist aangekomen 
Duitse pantserdivisie de baileybrug begint te beschieten. 
Ternauwernood worden ze tot staan gebracht. Maar ze 
blijven in de buurt. Een Duitse tank schiet op de brug, de 
toren, het Vestzaktheater, maar wordt uitgeschakeld.

In de vroege morgen van 20 september zijn er felle gevech-
ten bij de Driehoek en Bokt. Duitsers worden daar verdre-
ven. Ze proberen nog wel in de middag de Eindhovense 
weg bij Bokt te ontregelen, maar trekken zich terug rich-
ting Nuenen. Daarmee is de dreiging voor Son en Breugel 
voorbij.

ZONDAG 17 
SEPTEMBER

De hele nacht 
wordt er 

doorgewerkt aan 
de baileybrug

Dinsdagmorgen,
De Baileybrug

is klaar

Zondag 17 september, 

rond 11.00 uur wordt 

de strook bos rond 

de Gentiaan (nu A50) 

gebombardeerd om 

mogelijk aanwezige 

Duitsers te verjagen. 

Bij Bokt blijven de Duitsers de Corridor beschieten vanaf 
Nederwetten. Maar daarna is de strijd voorbij voor Son en 
Breugel.

Op naar het dorp via de Rooiseweg (nu bij het veld van SBC).

De brug is opgeblazen. Met droge voeten kun je nog over. Duitse tank vernietigd na een gevecht op de Driehoek. Waar moeten we heen? Hulp van Sonse jeugd.
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