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door Peter van den Alsen

a: :; rilschot

weleer êen galg heeft
r.e5 :e! e ralen gesch.reven. In de 16de gestaan, is al
eeu\ wordt Èlil_
saiot Trer keer genoend als executieplaats.
Bij dezê
16de ge.c=+ Êrecut ies worden vier
personen
op
Milschot
ont_
hoofd Ët' tlGG llersonen zijn daar opgehangen rmetter
stroppen

aende grlrÊ' r l, .
Tussen dÊ Ecetse tiik en Milschot
noet
de executieplaats _in
de vs I k-o,Êd ber Gaigenvelrt_
g.rJg."^"iËi0.".
F,en weg
evenrijdiE ..r de Beekse Dijk
""gun;
h.";";;;;-'o";
nog
aan
deze
plaats: de Gal.enrel dseweg. fn de tijrl
aat
áooastraffen
nog
geneengoed zijn. vinden h,g
in vele steden
op
aa
h.m grondgebied een galg. n"--àooà.t"ur.
"n--ao"p.r,
"*1.
Iwerd
en
wordt door somisen Eezien-als een'arscnr
*ii..t.en nis_
dadigers. Door dà eaiE ep de. gemeentegr ilgn il;;i
""."

te

men

het geboefte .i tà

"."'ï"'" "..
".niinr"" i;l:'*
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hoop_

7n 1764 rvorrlt een zekere Thijs de Hasenont op Milschot opge_
hangen. lrat hij misdaan heeít, is niet tctena. Juist uit de
tijds'panne dat het proces en de executie plaatsvond, ontbre_
ken de daarvoor aangewezen stukken. De enige omschrijving
van Thijs de llasemont is te lezen in de átrekening ván aó
proceskostcn,
Itet fonds rde Cortenbachse rentenr verneldt in 1764: r,een
derde deel betaald in de crininele kosten cler- procedure, ge_
had tegen TIii js de Ilasernont, vagebonr alhier. op den 22ste
norrenber rnet de koorde gestraft'r. Het ,1er,1e leál ran de l(os_
ten bedraagt Í 234,-- (j).

Voor de omschrijving rvagebontr í\e:erlands __ vagebond)
geeft Van Dale als verklaring - 1, nac.-eli lh persoon zonder
vaste !'roonplaats en zonder middelen r a:l i:estaàn;
landloper,
schooier. zwerver; - (;uidn. ) als scleliroord: schelrn, bàef,
schurk, schoft (4).
Uit de bi.jlagen van de bor geneest er sr eken ing van 1264 blijkt
dat de terechtstelling van Thi,is de Ha-semont op l,(ilschot
plaatsvond. Speciaal voor deze terec1]rstelling werd op Mil_
schot een nieuwe galg gebouwd. l.iini:-aal drieëidertig personen waren net de bouu hiervan genoeii. Het claggeld bedroeg
per persoon zestien stuivers. Uit tÊ kLitanties valt op te
naken dat de ruwbouw van de galr in je tuin van de Mortclse
kapel totstand kwarn. Later is àe ral- als bouwpakket naar
\'li lschot overgehrachl .
Het bouwtoezicht hield waarschijnlr,k de mecster timmer.nan
Benedictus van den Bergh. Tussen je bijlagen bevinclen zich
kwitarlties die iets yertellen over le bàurv -van de gale. En_
kele kwitanties zeggen iets over ie executie. De rneeÀtzeg_
genden worden hier weergegeven. \-oo:. de rest wor,(lt verwezen
naar noot (5).
Over de bouw:

:-B."edi"t,r.

den Bergh is rgefierer.t' (,,g;eïnviteertl) or.l
"arr
op 19 november 1.764 in de kapelhof ran De Mortet te verschir_
nen rnet rgeresephr (,,gereedschap. rerreli.jk de Gemertse l.l_
naming gerÏzzep), om daar aan cle Eala te werken. Op de lt:te
nor-ember hielp hij bij het rrighten; ran de galg, ln rotaal
had Benedictus drie dagen aan de .ale gewe|kt à 16 srrirer_s
per dat. hat samen f Z,4O naakt.
- Jan-de-kiIn van Gerwen heeft het materiaal \.oor cie ralg
Ju1't den \iortel gevaere naar
het .{alseveltr. Bo\en{iien moest
hij daar tot de avond blijven. Hij É.eer voor. zi.ln diensten

Í 7,--.
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- lruolfuË la-nse van den Broeck heeft op verzoek van de borg€crster s 'ret pert en een manr materiaal uit De \lortel
D:ràr let 'galger-elt gevaere i en daarroor lÍeeg hij Í 7t--.
Op 22 norerÈer rals Mathijs soude rrorden opgehanger , zo
schijft fa-u den Broeck verder, rheb ick r-an rt casteel van
Gemert Eaer 't galgevelt gebragt net nijn car vier Heeren
schepenen'. Daarroor ontving hij J 0160.
- Gort Eerra,ns r-an der Heyden hielp ook nee aan het vervoer
van de galg. Eij schreef: rick heb net nijn pert gespannen
aen den *-agen oa de gaelgh naêr het Rroeck te vaeren. Versoeck mijn verdienste gelijck een andert. (zie illustratie).
- Àlbert Jaspers en borgeneester Jan varr Doerne brachten eveneens hout vanuit De Mortel naar
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het Galgenveld.

- l{illem van Hout uit tÍandel heeft ltlathi js en rde
dindersl
(= de dienaren) naar het kasteel
g"b;;;;; vior f r,__. ( r,r
staat niet bi.j waar hij_vandaan
k":;:*;;s;ïï jk heeft men
rhijs de Hasemont in de"peer
;;";;;;;
J;:#; en hem vanaf
Handel net de kar van Van
naar Gerneit gebracht).
-llout
- Jan Adarn stri;rbosch hee_ft
"";g"rr.""., .utu".
op zr-";"; -ËË'j,"t
gedetineerde met naerne^!iatthi
"o*
"ru."
-- "*"'' ïi i.praets a"r
grond Heer li ickhi,jt ran Genert r.1.
- Godelridus Verhofstadt heeft op rerzoek \-an
de drossaard
op 23 november de dienaar van
den
Ueui
*fi;riralre
ret"sf.;n
bagatier
naar Boxrneer gebracht . Daarvoor ;
dag van
huis iop eyge verteringe voor het hi;
bracht voor zi.jn dienst en onkosten pêrt en rensche,. Hij
Samenvattend kan dus oezegd worden .lJ,6O ln ."t"oir,g,
trÍortel is gebouwd, en'.tater in a"t'Oi g"fg- eerst in De
Milschot
werd overgebracht. wat de exacte ""àà.à.rËi'i"..
h;;;;-";;."iet
rnaken van
de galg zi jn, bliikt niet,uit ae Uorgere:estJi"".tunlng.
op 22 november 1?64 vonrt, ae t erecnt
sieii ,.À",""."n f is de Ha_
senont plaats. In het begraafregiste.
tir".r" we zijn naan
tíaarschiinriir
r

rreeri

il"hjiïil:

.""-r,.,"ïàï."

hangen voor
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