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-,qBehalve de reeds genoemde'oude namen vind.t *u4 o.a. Tolhui's,
Barrier, De Zwaan, Het Witte Paard, De Bonte'0s, Oe feizer,
De Pater Noster, Het Pannenhuis, De Kroon enz.
Omd,at velen het woord. rfherbergrr een enigzins ordinaire naam
vond.en, is men in d.e loop der jaren 'rCaf6',r rrKoffiehuis'r,
ttCaf6Restaurantil en ttHotelrr gaan zeggen. De laatste
tijd.
echter vind.t men hier en daar weer het woord. rlherbergrr.
Na afloop d"ankte d.e Secretaris d.e hr.linippenberg voor zijn
interessante lezing en zei te hopen hem in het volgende seizoen hier nog eens met een and.ere lezing
terug te mogen
zien, waarna de vergad.ering werd gesloten
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Heemkund,lg Werkkamp van Brabants TIeem werd. in'het
afgelopen jaar georganiseerd door d.e Heemkundekrlng trne Oude
Vrijheid.rt te Sint Oedenrode. Deze plaats was enkele eeuwen
lang d,e hoofd.plaats van het kwartier Peell-and van de i{eierij
rran rs-Iiertogenbosch. Ongeveer !0 personen waren rraar Rooi_j
gekomen, samen met d.ie uit Rooij 100 d.eelnemers uitmakend.
Tuss-en 1/ en 1! uur werd.en we ontvangen in Hotel 'rvan Eyk,r,
tegcibver d.e narkt. Alle d.eelnemers ontvangen bij aankonst
een grote envelop met a1s inhoud: een insigne met het gemeentewapen van St.Oedenrode, waaraan bevestigd. een paar
klonpjes, een lijst met namen en adressen van d.e deelnerrers,
een welkom van d-e V.V.V., een route-beschrijving voor de excursies en een kaartje van d.e kcm van St.Oedenrode.
Zoals d-e laalste jaren gebruikelijk, werclen we onthaald. op
boerernik, befgd- met gerockte ham en koffie, daarna kennismaken op de kwartier-ad.ressen. Goed. half acht terug in ilotel
van Eyk voor d.e openingsbijeenkomst werd het welko-mstwoord"
gesproken door August van Breugel, De Voorzitter van. rr ne
Oud.e Vrijheid, )t, d-ie ons hartelijk verwelkomd.e en leerzane
d.agen toewenste. Dan kwan de lied.erenbund.el- t'd.e Brembos'r te
voorschijn, om onder Ieid,ing van Piet Dorenbosch het eerste
lied. te zingen, het openingslied.: rrEene is d.e Heer van het
levenrt. Dan volgd.e d"e vertoning van d.iars en filns van het
vorige werkkamp, dat was gehoud.en in Zund.ert, waarvan nu
de Yoorzitter H.I(unst en d,e Secretaris J.v,Hasselt aanvezig

-10uaren om de Heemvlag over te d.ragen. Wim van Rocij, de actieve secretaris van tt De Oude Vrijheid, ", was daarna aan de
beurt om aan d.e hand. van diars een inleidi-ng te houd.en voor
d.e excursie van de eerste dag. Daarna bleven Lre nog gezellig
bijeen met af en toe een liedje ult I'de Brembos".
nond.erdag on ! uur verzamelen op d.e markt bij het vroegere
gemeentehuis, voor de fietstocht door d.e kom van Rooij. Via
de Borchmolend.i jk de Dommel over naar Eerschot, een van d.e
twee oud"ste woonkernen. lloel was de bezichtiging van d.e zogenaamd.e knoptoren. Deze staat vlak bij de Dommel. leze
langste rivier ven Noord-Brabant, d.ie in Selgisch Li-mburg
ontspringt, slingert zich met zorn gri-1lige bochten d-oor
Rooij, dat je ze al-s het ware overal tegenkornt.Db twee grootste kronkels heeft men er afgeneden, zoals ik zag op d.e
plattegrondkaa.rt van d.e. gemeente.llaar nu terug.naar d.e knoptoren. I{ij werd gebouwd omstreeks 1400. Thans is het geen
rrknoptttoren meer. De torensplts met peervormige knop is bij
een geweldige storm op ! nov.1800 neergestort op het d.ak van
de k.erk, dat med.e verd vernield.. 1)e spits, d.ie men er d.aarne"
heeft opgezet, heeft aIs punt een lantaern. De kerk is niet
neer in haar vroegere grootte herbouwd. lien heeft d.e zijbeuken eraf gelaten en de muren gebouwd. langs d.e piJ,aren, d,ie
men nu aan d-e blnnenkant ncg kan zien z.itten. Dlt kerl.lje
word"t gebruikt door d.e Hervormden. De oude muren zi- jn blijven staan tot een hoogte van ruim twee meter. Ik merkte op,
d,at zij dezelfde nissen hebben aan de binnenkant als d.e kerk
'van Bakel. fn het afgelopen jaar zi-jn d.ezd oude muren gerestaureerd. evenals het kerkje - d.e toren is al- een paar jaar
eerder gerestaureerd - alIes ond.er leiding van A.van Breugel.
Op d-eze plaats te Eerschot werd in de IOe eeuw a1 een, in
steen opgetrokken kerk gebouwd
l,/e glngen langs dezelfde weg terug: over d.e DomnelbrugrBorchmclendijk - d.e molenviel- is nog te zien d-icht bij deze
straat - d.e raarkt over: oil vooraan op d.e ileuvel links het
kerkplein op te rijden van d"e tegenwo,r:rdige St.l{artinuskerk.
I{ier zijn we op d.e plaats van het _cud,e Rodo, d.e andere oud.ste woonkern van d.e gemeente. Deze kerk_ Staat op d.e plaats,
waar oorspronkelijk een kerk werd. gebouwd. ter cre van Sint
Oda in het midd.en der 12e eeuw. Aan d.eze kerk was een
CoIlegiaa} kapittel van Kanunniken verbond-en. Het in 1,{pB

-11 aar- d.eze kerk gebouwd.e hoogkoor bestaat nog. Bij het bouwen
van een nleuwe kerk op de plaats van de oude ln IBOB bleef
d.it hoogkoor staan en werd. a1s zodanig aan d-ie nieuwe kerk
verbonden. En bij het bouwen van de thans bestaand.e kerk i,n
1!1] werd. het weer niet gesloopt, d-och nu is het een zi-jkape1 naast het nieuwe hoogkoor. Aan d.e buitenkant van de kerk
is dit nooi te zien. Deze kerk is dus sind.s d-e Franse revolutie d.e kerk voor d.e l{atholieken onder de patroon Sint I{artinus, d.ie vroeger d.e patroon was van d"e }<erk van d,e knoptoren. In d.e kerk is een mooi orgel van Sroits te zien, mooie
beeldengroepen, gebrandschilclerd.e ramen met historische
voorstellingen betreffende het leven van de H.Od.a. Voor in
d.e kerk liggen nog grafzerkeni ik meen, van de vroegere kanunniken. In d.e sacristie waren voor ons d,e reliquiEn uit
de kast gehaald., o.a.van d.e II.Oda, het H.Kruis enz. Hierna
gingen we het kerkhof op, langs het boven omschreven oude
ged.eel-te van de kerk naaT het graf van Bisschop Bekkers.
Deze wilde in zijn geboorteplaats begraven worden. Iiet graf
ligt net voor de Sint Oda-kape1. Deze staat op het z,8,rr,
Od.abergje. Hier heeft zij volgens de overlevering $aar laatste levensjaren doorgebracht en is zii in 726 gestorven. fn
L9z6 is d.it fei-t op luisterrijke wiize herdacht met o.a. een
prachtige optocht. De toenmalige deken en pastoor A.J.
van Ilrp, d,ie {0 jaar herder was over St.Oedenrod.e, bevord.erde de '"'erering van d.e H.0da, zoveel hij kon. Enkele jaren
1ater, in L914, is op voornoemd 0dabergje een nieuw kapelIetje gebouwd, Het is rond. van vorm 1 I meter doorsnee, in
hst nii',len in zittend-e houd.ing een groot beeld van de heilige en tegen d.e achterkant van d.e kapel een levensgroot beeld.
dat voo:'de bouw al op het heuveltje stond.rwaar voor de hervorming a1 een kapelletje stond..Ten zuid-en van kc:li; en ]:erkhof is d.e plaats ,w?"ar vroeger d,e oude burcht van Fode heeft
geste'an, In d.e lrankische tijd zouden er gouwgraven ' van
Taxand,ri6 ger+oond hebben. Later woonden er de graven van Rod,e. Toen ln 1010 C.e laatste als bisschop van Utrecht stierf
werd, het graafschap P.ode leenroerig a.an het bisd.om 1Jtrecht. '
Op het eind van d,e 12e eeuw werd Rod-e d.e hoofCplaats van het
kwartier ?eelland van de i,leierij van ts-llertogenbosch in het
hertogd.om Brabant. Ilertog Jan bouwt in d-ie tijd een jaehtslct op d.e plaats van d.e oude buroht. In 1212 verleent Her-

-L2tog ilendrik stadsrechten aan St.Oeclenrode evenals aan EindHoven, Qnze route vervolgend. d.oor het Kerkstraatje korot men
op de hoek, waar d.it straatie op de Heuvel uitloopt aan hejt
Sl-nt paulus-gasthuis. Het werd in 1546 gesticht door Jan
Philip van Ameroijen. Het waren oorspronkelijk ! woninkjes
voor alleenstaande vrouweni er zljn er nog een zestal van
over, d.ie nod.ig derestaureerd. moeten worden en van sanitair
xoo?zien. ^rq -nen,ze,nog als woningen wiI gebruiken'
I{irrna gingen we de tr,ree kastelen bezichtigen. Eerst naaT
Henkenshage. Op d.e binnenplaats werden we door het gemeentebestuur ontvangen en toegesproken door de burgemeester, het
gemeentepersoneel bood ons een kop koffie of thee aan. Het
6or"prorrielijk kasteel r,ras niet zo groot, het dateert uit d-e
lJe Leuw. Veel later nl.tegen het n:id,d.en van d.e vorige eeuw

hleft het zijn tegenwoord.ige vorm gekregen, doordat er een
verdieping opkwam en twee hoektorens aan het hoofd.gebouw met
het poortgebouw, waarin woningen voor het personeel en er
naasl stallingen voor de paarden, bergruimten en nog een
bredere toren aan de noordwesthoek van het geheel. Deze torens.en beide muren zijn toen nog van kantelen voorzienr o0
het geheel een mid.deleeuws aanzien te geven.Het kasteel . is
in het bezi-t geweest van diverse adeflijke fanilies, die er
neestal ook woonden. De ]aatste twae wil ik vermelden. In
het midd.en van d"e l8e eeuw kwam er de familie van Haren wonen. Baron Wi}lem ven Haren was 2A iaren Kvartierschout
en Dijkgraaf van Peelland.. In het begin van d.e 19e eeuw kwam
het kasteeltje in het bezit van d.e adellijke familie de Girarir de llielet-van Coehoorn. },{annelijke leden van &eze, van
oorsprong I'ranse familie bekleedd,en hoge functies in d.e Nebeschreven
derlandse koloni6n. Dezen hebben ook de boven
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bosch. In 1940 heeft de geroeente het aangekocht. Er ligt ook
een groot stuk i-ra.3k omheen met vele bomen o.a.ei-l:en" ' In d'e
oorlog was het een tijd. lang d"istricta-d,istributiekantoor.
ITu is er een bibliotheek met openbare leeszaal in ondergebracht, en kantoren voor soeiaal en rnaatschappeli jk lrerk.
AIs ook de bijgebouwen, de vroegere dienstwoningen en stal1en zijn gerestaureerd, kan d.aar het museum komen, waervocT
d.e lleemkund-ekring van Rooij aI veel oude voorwerpen heeft
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Het volgend.e obje"t dat op het pfgram stondrwas Domnelrode.
Het ouCste gedeelte van we.t er nu staat, wordt ged.ateerd, begin 15e eeuw. Het heeft ook verschil-Iend.e eigenare'n en bewoners gehad. Van deze wordt riret ere gcr.oemd Jonker liarcus
van Gerwen. Hij was bijna een halve eeuw lang KwartierSchout
van Pcelland., juist in d"e moeilijkc periode van de tachtigjarige oorlog, toerr hij noed.ig streed voor de bel-angon van
het ilertogd.on. Hij was d.e laatste katiroliel;e Kwartierschout.
in 1819 werd. Donmelrode klooster Onrfcr de naam r\rrari6nd.aal.
De zusterS, d.ie er klvamen wonen, walcn F.egu] iere ?'a.nlnnikcSsen van st.Augustlnus. nie woonden ecrsi in }iest, in het in
1{22 gesllchte slotklooster I{ariij"rd.ael. loor de anticlericale stromingen van het Josefisne werden zij genoodzaakt uit
te wijken naar Noord-Brabant. Na een verblijf van 5 iaren in
Eersel en een 2O-taL jaren op Henkenshage, betrokken zij in
1819 het slot Domrrelrode, dat voor hen was aangekocht. Deze
zusters lleten er een grote vleugel aanbouwen, het pensionaal , verder een kapel , een refter, gebouwen voor d'e boerd.erij en een woning voor de Rector. Deze zusters zijn in november L954 naar Deursen bij Ravenstein vertrokken, waar zii
een fusie aangingen met ordesgenoten, d,ie naar het vrije
1and. van Ravenstein waren gevlucht, toen zii op beveL van d.e
Staatse overheden hun klooster Soeterbeek onder de gemeente
Nuenen moesten verlaten, orndat na de vrede van L{unster in d'e
republiek g:een kloosters meer mochten bestaan. In d.at jaar
f954 heeft de gemeente St.Oedenrode ook Dommelrod.e aangekocht. fn 1950 werd besloten er een geneentehuis van te maken. Bij d.e restauratie zijn de gebouwen, die d.e zusters
bi jgebouwd. had.d.en, behalve het z,$.TL,pensionaat, alIe weer
afgelroken, Onder d.e d.eskund.lge leid.ing van August van Sreugel is de restauratie in L961 klaargekopen. In october is
het mooie gemcentehuis pleciriig geopena. (Uord-t ve:'vclgd.)
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In 1905 waren er in Gemert als fabriek aan te merken d'e volgerde bed.rijven uaaryan d.e eigenaren in het algemeen een naam
hebben, waarvan de klank ons, zacht, uitgedrukt, niet geheel
Onbekend. voorkomt, a1 spreken we hier dan over een tiid-' die

