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Beste lezers


Op de eerste plaats een gelukkig en gezond 2018 toegewenst. We gaan er voor 
onze vereniging weer een mooi jaar van maken. In deze uitgave kijken we terug 
naar de lezing van Dirk Paagman over de bevrijding van ons dorp. 

De Jaarvergadering is op dinsdag 6 maart a.s. 

Voorts verwelkomen we Diny Schellekens, Hezelaar 5, als nieuw lid.


De bevrijding van Sint-Michielsgestel 
In oktober 2017 was het drieënzeventig jaar geleden 
dat Sint-Michielsgestel bevrijd werd van de Duitse 
overheersing. Het was de 5th Black Watch van de 
51ste Highland Divisie die ons tijdens de operatie 
Colin bevrijdde. De geallieerden begonnen op 23 
oktober in Schijndel en trokken naar Sint-Michiels-
gestel met de bedoeling Brabant tot aan de Maas te 
bevrijden. Dat was de informatie die Dirk Paagman in 
een goed gevulde zaal van de Huif vertelde aan de 
leden van onze heemkundevereniging en andere 
belangstellenden. Dirk, geboren en getogen in 
Schijndel, is leraar geschiedenis op het Maurick-
college te Vught en hij is al meer dan twee jaar 
bezig met een historisch onderzoek naar de 
bevrijding van Schijndel tijdens de roemruchte 
maanden september en oktober 1944, zoals hij dat 
uitdrukte. Paagman heeft veel foto’s verzameld die zijn betoog ondersteunen.


De bevrijding verloopt in enkele fases, aldus Paagman: Fase A begint met de 
inname van Wijbosch om acht uur in de morgen en daarna volgt Schijndel. Fase B 
betreft Sint-Michielsgestel: de inname zou tussen half een en twee uur hebben 
plaats gevonden. Middels foto’s laat hij zien hoe de boerderij van Kapteijns in 
vlammen opgaat. Volgens de heer Adriaan van Erp is de brug rond kwart voor vijf 
in de middag opgeblazen! Hij zegt daarover: De Duitsers hadden munitie geplaatst 
onder de brug. Een Duitse militair heeft 
op 23 oktober aan het eind van de 
middag de lont aangestoken, is weg 
gerend en daarna doodgeschoten. Het 
lijk heeft nog zeker drie weken in de 
buurt van de Dommel onder een jute zak 
gelegen. Hij kan zich als dertienjarige nog 
veel herinneren over de oorlogstijd. In de 
laatste dagen voor de bevrijding zaten zij 
ten tijde van beschietingen in een zelf 
gemaakte schuilkelder.

Dirk Paagman en 

Frans Cooijmans

Boerderij van Kapteijns

mailto:heem-info@ziggo.nl
mailto:heem-info@ziggo.nl


Het was een brede greppel met daarover boomstammen (mast uit het 
bos van Marggraf), daarop mustert, stro en graszoden. Op de ochtend 
van de bevrijding stond een Engelse soldaat bij de schuilkelder met 
het geweer in de aanslag. Maar spoedig bleek dat de oorlog voorbij 
was. 19 september 1944 is voor Adriaan een onvergetelijke dag. Er 
waren veel ‘gliders’ in de lucht en één daarvan werd neergeschoten en 
kwam neer in het weiland aan het eind van de Kamperfoeliestraat. Vier 
Poolse militairen kwamen daarbij om het leven. Zij lagen begraven op 
het kerkhof aan de Nieuwstraat en zijn later elders herbegraven. Maar 
de  zerken staan er nog, aldus Adriaan.

 

In het boek “Oorlog en bevrijding“ staan een aantal persoonlijke 
herinneringen van Gestelnaren. Onderstaand halen we er nog enkele 
van terug met betrekking tot de bevrijding.


Allereerst het Instituut voor Doven: Het Instituut heeft vlak voor, tijdens 
en na de bevrijding nogal wat te maken gehad met oorlogshan-
delingen. Tussen Veghel, dat al op 19 september bevrijd was, en 
Schijndel vonden hevige gevechten plaats tussen Duitsers en Geallieerden. In Schijndel waren 
heel wat huizen verwoest en veel mensen waren naar Gestel gevlucht. Zij werden liefdevol in het 
Instituut opgenomen. Elk gezin kreeg enkele klaslokalen, die als woon- en slaapkamer gebruikt 
konden worden. De maaltijden werden door de keuken van het Instituut verzorgd. De laatste 
avonden voor de bevrijding brachten de broeders door met de evacués in het souterrain waar de 
rozenkrans gebeden werd. Op een gegeven moment was er een geweldige ontploffing te horen. 
Dat moest de brug over de Dommel zijn, die kennelijk door de Duitsers was opgeblazen. De 
Engelse soldaten van de 51ste Highland Division hadden in de nacht van 23 op 24 oktober een 
noodbrug over de Dommel gelegd waarbij twee militairen sneuvelden. ’s Morgens stonden er 
zware Engelse Sherman-tanks op het gazon van het Instituut. De bewoners konden nu hun 
bevrijders de hand schudden en hen danken. 


Martha van de Heuvel, wier man Jan van de Heuvel bedrijfsleider was op de boerderij van het 
Instituut voor Doven, vertelt dat er vlak voor de bevrijding 36 Duitse soldaten bij hen waren 
ingekwartierd. Op een avond klonk er een geweldige knal die het gezin de schuilkelder in dwong, 
inclusief de Duitsers. Na telling van de manschappen was er één vermiste, Oswald Paps, die door 
een rondvliegende scherf getroffen en gedood bleek te zijn. Hij is provisorisch op het kerkhof van 
het Instituut begraven, zonder kist. Later is hij herbergraven in IJsselstein.


“Martien van Griensven, toen nog een jongetje van tien jaar, vertelt over zijn herinnering aan de 
bevrijding: Het was gebeurd voor wij er erg in hadden. Wij zagen aanvankelijk de soldaten die in 
de schuttersputjes zaten aan voor Duitsers. Nadat ons duidelijk was geworden dat het Britten 
waren, zijn wij naar buiten gegaan. […] We zijn op 23 oktober 1944 om klokslag vier uur, toen de 
brug werd opgeblazen, bevrijd. 


23 oktober 1944. Ken Tout schrijft in zijn boek De langste weg naar huis: “We vallen een van die 
afgelegen Hollandse dorpjes aan, de naam is niet uit te spreken. St. Michels Giggles of zoiets. […] 
Ons doel voor vandaag, het dorp met de onuitspreekbare naam. De zes-kilometerzone tot 
Schijndel is door de 47e Dragoon Guards gezuiverd. Hun tanks staan nu langs de route en de 
bemanningen lijken opgelucht dat ze niet verder hoeven. […] Op ongeveer achthonderd meter van 
het dorp draaien we rechts de weilanden in en kijken aandachtig naar de huizen. […] Dwars door 
de prettige vrede van de dag klinkt opeens de uitbarsting van een Duitse 88mm-kanon; een 
smerig geluid dat we sinds Normandië niet van dichtbij gehoord hebben. Ontzagwekkende 
snelheid en inslagkracht. Een zenuwslopende bedreiging”.

Sjef van Hulten
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In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop kopieën van stukken 
uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en periodieken van andere 
heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft. 

De Oude Toren met het 
wachthuisje van de 

luchtbescherming




