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PANNEN-
KOEKEN

Op 17 september 1944 was Gerard Swinkels 4 jaar oud. 
Gerard woonde midden in het gebied waar de lucht-
landingen plaatsvonden en de bevrijding van Son en 
Breugel begon. Nu, op 79-jarige leeftijd, weet hij zich 
dit nog goed te herinneren en blikt terug naar die tijd. 

“De boerderij waar wij als gezin woonden, stond in de 
Sonniuswijk, waar nu de Gentiaan is; hoek Aziëlaan-
Meierijlaan. Mijn vader had in de sloot voor het huis 
een schuilkelder gemaakt. Ons moeder zat met haar 
vijf kinderen, waarvan de oudste vijf jaar was, in de 
schuilkelder. Tijdens de luchtlandingen riep mijn va-
der dat we moesten komen. De hele lucht hing vol 
met vliegtuigen en parachutes met soldaten.”

“Onze ouders waren de bevrijders dankbaar en lieten 
dat merken. Mijn moeder, een gemoedelijke en gast-
vrije vrouw, bakte pancake voor de Amerikanen, wat 
voor ons gewoon struif was, pannenkoeken dus. Al 
vlug was er een wederdienst, want dan kreeg ze een 
stuk zeep, een paar sinaasappelen en de kinderen een 
reep chocolade of kauwgom. Als de militairen terug-
keerden vanuit Son naar hun basis, begonnen ze al bij 
de rand van de bossen, nu de Gentiaanlaan, te claxon-
neren. Ons moeder stuurde ons dan naar de weg met 
de pannenkoeken.”

Nu, 75 jaar, later: “Wat leven we hier in Nederland op 
een bevoorrechte plek in de wereld. Blijvend moeten 
we onze bevrijders dankbaar zijn voor de gebrachte of-
fers en de boodschap van vrede en vrijheid doorgeven 
aan onze kinderen en kleinkinderen”, aldus Gerard.

EERSTE 
BEVRIJDINGS-
KIND

Wilhelmien Swinkels-Van Maasakkers werd op        
19 september 1944 in Breugel geboren. Zij was de 
eerste baby in Son en Breugel die na de bevrijding 
van 17 september het levenslicht zag. Ze blikt terug.

“De vroedvrouw woonde aan de andere kant van het 
kanaal en kon geen gebruik maken van de brug, om-
dat die was opgeblazen. Zij kon daardoor niet bij de 
bevalling zijn. 

Breugel lag die dag nog in de frontlinie. Mijn vader 
moest stand-by zijn op het gemeentehuis. Dat was 
niet zijn werk, maar een taak die hij op zich had ge-
nomen als raadslid. Mijn moeder kon hem wel via 
de telefoon bereiken en heeft gevraagd of hij zo snel 
mogelijk naar huis wilde komen, omdat de bevalling 
was begonnen. Gelukkig was hij op tijd thuis. Mijn 
moeder heeft de bevalling zelf gedaan. Dat was heel 
bijzonder in die tijd.”

“De Amerikaanse soldaten hebben mijn moeder 
muntjes gegeven voor de baby ter gelegenheid van 
mijn geboorte. Die muntjes heb ik nog steeds en 
koester ze.”

In mei 1969 is Wilhelmien 
met Gerard Swinkels 
getrouwd.

Fanfare 
Pro Honore 

Et Virtute 
vóór het 

Corneliushuis

1941
Duitse wetten en voorschriften gelden voortaan ook 
voor de Nederlanders, ook de verordeningen over de 
Joden. Afschaffing van democratische rechten stuiten 
op weerzin en verzet in brede kring, passief en actief. 
Langzaam worden de duimschroeven aangedraaid door 
de bezetter. 

Burgemeester Schoepp moet de Duitse overheersers te 
vriend houden, maar wil ook zoveel mogelijk de eigen in-
woners beschermen tegen al te botte maatregelen. 

Het 
gemeentepersoneel 

en de ambtenaren 
van de distributie. 

Vooraan in 
het midden 

gemeenteontvanger 
Theo van de Laar. 

Links van hem 
gemeentesecretaris 

Henk Veeneman.

In het eerste jaar 

van de oorlog lijkt 

de Duitse bezetting 

zo slecht nog niet. 

De Duitsers hopen 

op loyaliteit. Maar 

vanaf het voorjaar 

van 1941 wordt 

Nederland steeds meer 

‘gelijkgesteld’. 

Burgemeester 
Schoepp bij zijn 
aankomst in Son en 
Breugel in 1935

‘In september 1941 worden de gemeenteraden afgeschaft 
en staat Schoepp er alleen voor. Hij krijgt zijn bevelen in 
de vorm van ‘Bekanntmachungen” vanuit Eindhoven van 
commandant Weber, die niet met zich laat spotten.

Allerlei verenigingen moeten zich aanmelden bij nieuwe 
instituties zoals de Nederlandse ‘Kultuurkamer’. Hendrik 
Veeneman, secretaris van de ‘Federatie van Harmonie- 
en Fanfaregezelschappen op R.K. grondslag’ weigert 
dat. De kerkelijke fanfare ‘Pro Honore et Virtute’ wordt 

ontbonden en de instrumenten worden verborgen bij de 
leden thuis.

De boeren kregen te horen dat zij zich dienden aan te slui-
ten bij de ‘Landstand’, de voorschriften voor de produc-
tie en de distributie van voedsel werden steeds scherper 
en een aantal nieuwe ambtenaren werd aangesteld om 
daarop toe te zien. 

BURGEMEESTER IN OORLOGSTIJD
...een niet uit te voeren klus
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