
Galgenheuvel 
Wie vanuit Gestel richting Boxtel 
wandelt of fietst ziet aan de 
rechterkant een bank met opschrift 
‘Galgenheuvel’ staan. Een 
galgenheuvel of -veld is een open 
ruimte waarop één of meerdere 
galgen geplaatst staan. In de loop 
der tijd verdwenen deze velden, 
maar tot ver in de 18e eeuw waren 
de galgenvelden nog op diverse 
plaatsen in de Nederlanden te 
vinden. Zo had de stad Den Bosch een galgenveld op de Vughterheide; na de 
voltrekking van het vonnis op de markt van Den Bosch bleven de lijken hier enige 
tijd hangen ter afschrikking. ‘De galgplaats van de heerlijkheid Herlaar of Sint-
Michielsgestel was gelegen op de heuvel, die rechts 
van de Esscheweg ligt op de overgang 
naar de Gestelseweg op de grens van 
Sint- Michielsgestel en Boxtel’, 
schrijft Jef van Veldhoven. 
Doodvonnissen werden op een markt 
voltrokken, maar vermoedelijk 
werden er ook criminelen 
opgehangen die vooraf al gewurgd 
waren. Na de executie werd het lijk 
op een horde, een soort slee van 
takken, naar het galgenveld gebracht 
en daar opgehangen of op de 
radstake, een stevige meters hoge 
paal met bovenaan een horizontaal geplaatst wiel, gelegd. Beide vormen zijn terug 
te vinden in het gezegde "hij groeit op voor galg en rad". Ook werden wel 
specifieke lichaamsdelen tentoongesteld, zoals hoofden die op staken werden 
gespietst na onthoofding. Het is onduidelijk wie er het laatst op de Galgenheuvel 
heeft gehangen. Er gaan stemmen op om op de Galgenheuvel een 
replica van een galg te plaatsen, overigens zonder strop! 

“Tieden wòrren minder zee de kraai, dou wör de gaalg òbroken”  
(‘De tijden worden minder, zei de kraai, toen de galg werd 
afgebroken’) Ontleend aan het Nieuw Groninger Woordenboek.  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Beste lezers,  

De zomer viert hoogtij als we deze Heem-info voorbereiden. De vereniging is op allerlei 
momenten in onze gemeente actief. Lees er meer over in deze uitgave. Een prettige 
vakantie toegewenst. Wilt u reageren, dat kan:  heem-info@ziggo.nl 

 Veel leesplezier. 
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Een prent van de Vughterhei.
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KBO: Van nostalgie naar nu … 

‘Van nostalgie naar nu … in Sint-Michielsgestel’ dat was 
het motto van de bijeenkomst van de KBO op 13 april j.l. 
met het Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC. 
Na het welkom door de voorzitter nam René Bastiaanse 
het woord. Hij spoorde de aanwezigen in de Huif aan de 
website van de het BHIC te bezoeken. Daar was veel te 
vinden over ‘Het geheugen van Sint-Michielsgestel’. 
Marilou Nillesen, historicus en historisch blogger, nam 
ons op een vermakelijke manier mee naar de jaren 50 tot 
80 van de vorige eeuw.  
Een aantal aanwezigen had foto’s meegebracht om 
herinneringen op te halen en informatie uit te wisselen. 
Bastiaanse wist op een aantrekkelijke manier gegevens 
over de foto’s aan het publiek te ontlokken. Er waren 
enkele foto’s uit de historie van het Instituut voor Doven 
en Riet van de Ven bracht bijgaande foto mee over het 
planten van een boom tussen de Toren en de huidige 
Emté. Samen met de inbreng van de aanwezigen werd 
duidelijk wanneer en waar deze boom geplant was: Het 
was 31 augustus 1945, het planten van de 
bevrijdingsboom (Veder Esdoorn), Op de foto staat 
(wrnd) burgemeester Frans Schellekens (met ketting) en 
Simon Staats (rechts met schop). Met de boom zou een 
koker begraven zijn met gegevens uit die tijd. 
Bastiaanse had tot besluit een quiz met ‘Petje op Petje af’ 
waarin de kennis getest werd van de aanwezigen. Piet 
Donders en Johan Thijssen bleven als laatste over en 
Johan kwam als winnaar tevoorschijn. ‘Onze grootste knuffelbelg’, aldus Piet Donders was dus de winnaar. 
Deze foto maar ook veel andere foto uit verleden en heden van ons dorp zijn te vinden op de website: 
www.deheerlijkheidherlaar.nl  

Van de Bestuurstafel 
Welkom aan de nieuwe leden: mevr. Mies van Bladel en de heer Theo Strous. 
Gedurende de maanden juli en augustus is de Heemruimte gesloten. 

Anjeractie 
De collecte zit er weer op, en we hebben een nieuw record gehaald en wel het mooie bedrag van  
€ 1659,95. Dus voor onze vereniging een bedrag van € 829,97. Aldus meldt Jan van den Broek.   

De Gestelse Toren 
Dankzij de Heemkundevereniging was de Gestelse toren op Koningsdag toegankelijk voor onze 
dorpsbewoners. Dat de toren in 1836 door een zware storm omviel en boven op de kerk belandde. En dat er 
later een Waterstaatskerk voor in de plaats kwam, die binnen een eeuw weer het loodje legde, was 
interessante kost, uit de tijd van enkele koningen en koninginnen geleden. Vertelde Jan Spit. 

De Gestelse Pomp 
Op zondag 11 juni heeft De Gestelse Pomp een happening georganiseerd voor en door alle 
dorpsgenoten onder de titel ‘Rondom de pomp’. Speciaal uitgenodigd hiervoor waren de nieuwkomers 
in ons dorp.  
De dag stond in het teken van ontmoeten en verbinden. Ook onze Heemkundevereniging was present 
om aan belangstellenden informatie te verstrekken over het wel en wee van ons heem. De Gestelsee 
statushouders waren nadrukkelijk uitgenodigd voor deze samenkomst. 

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. 
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