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Ik was met het kampverslag zover gekomen, d-at 1k het 15e
eeuwse slot Domrnelrod.e beschreven had-, dat een tijd. langrnl.
van 1Bl! tot L954 een klooster was van de Reguliere Kanunni-
kessen van St.Augustinus en sind.s 1961 geneentehuis" In het
oudste ged.eelte, het vroegere kasteel, zi-jn de trouwzaaL,
raadzaal ,d.e kamers voor d-e burgeneesterrvoor 3.& W. en voor
d-e Secretaris. fn het omstreeks 1825 aangebour,rde pensionaat
zijn ond.ergebraeht de afd.elingen algemene zaken, financiEii
en burgerlijke stand met bevolking. Deze laatstgenoemde af-
deling had uiteraard. mijn bijzond.ere belangstelling. Als
trd.eskund.j-gerr zag Ik al gauw, dat het, om vlug inlichtingen
te kunnen gevon uit het bevolkingsregister, d,aar veel prac-
tischer was ingericht d"an in Gemert.
Ondertussen was het tijd geworden voor de lunch. Hiervoor
was het caf6 t'Den Boskantt' van l'!.Habraken ultgekozen, gele-
gen aan d.e weg^ggar Best bij d.e d.riesprong van d.e weg naar
I+remp4..-Hier-':rli*hgt. lpnchpak\qt,.aan ons uitgereikt, dat d"e

Heemkampers smakbf:.Jt< verorberderi. ltra een uur stapten we op,
om de stalen meubelfabriek n.v.Oda te gaan bezichtigen.Deze
fabriek is gesticht door H.J.van de Kamp, d.ie in 1905 in St.
Oedenrod,e was komen wonen aIs zelfstand.ige d.orpssmid.;hij had
een hoef-,a Blofl:- en-^kaehqlsmederi j, zoals d.at in d.ie tlid

-:I L -i r L.,l-.heette. Iii ad fbfdEr; dle men aan de bezoekers uitreikt, is
op d.e eersteblad.zi jd.e een nota afgedrukt van L9O7, waarop
men kan zien, dat hij in d.ie tijd ook aI in motoren en rij-
wielen handelde en in huishoud.elijke artikelen. In l9L4 werd.
begonnen met bakovens en kort daarna, toen in }troord-Brabant
de electrificatie begon, met Iichtmasten en plaatstalen deu-
ren voor transformator-huisjes en Philips apparatenkasten.
In L929 werd" het eerste stalen meubel gefabriceerd". lJIet de
N.V.J.Arend. werd samengewerkt, wat in L967 tot een fusie
Ieidde. },,,{et het bedrijf , Ln L952 in Geldrop opgericht, be-
slaat d.e N.V.Oda Staalwerk thans een oppervlakte van bijna
5 ha. De producten bestaan thans voornamelijk uit plaatsta-
1en kantoor- en bedrijfsmeubelen. De deelnemers van het
l,r/erkkanp werd.en in groepen van ! 2, personen rondgeleid. Wil
kond.en het hele prod.uctie-proces volgen, heginnend. bii cc
zware persen, d.ie net 66n slag een stalen plaat over d.e hefe
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lengte ombuigen met twee of d.rie hoeken erin, verder het
aanee'lassen, ontvetten, fosfateren en lakken, het monteren
en tenslotte het lnpakken voor de verzend.ing naar d.iverse
Iand.en van Europa of naar and.ere wereld.d,elen. Voor we de
fiets weer gi-ngen pakken, brachten ue nog een bezoek aan d.e

oude smederij van Van de Kamp. Hier is nog al1es aanvezig,
gat..mq4 vreeger.in het werkhuis van d.e smid kon aantreffen.
fit S"tli SiiJ leaefronstreerd., hoe een snid het ijzer heet
maakte on het te kunnen omsmeden tot een hoefijzer. In de
vroegere wbonvertrekken is een volled.ig oud. Brabants woon-
huis-interi.eur te zien.
Het laatste object voor d.eze dag was het bezoek aan het re-
creatie-centrum rrd.e Kienehoefrr. Wlj gingen er via d.e houten
vond.er over de Dommel en de Cathalijne pad naar toe. De aan-
Ieg dateert van de tweed-e helft der d.ertiger jaren. Naast d.e
aI bestaande dennenbossen heeft men toen nog een flink ge-
bied met velerlei sierbomen en heesters aangeplant, waar d.e

wandelpaden d.oorheen slingeren en waartussen d.e langgerekte
roeivijvers zijn gegraven. Naast het recreatie-cantrum werd
in L95L een nieuw en meer mod.ern zwembad. geopend, waarna het
oude grotendeels is gedenpt en als kinderspeeltuin inge-
richt. Er is ook gelegenheid- voor midget golf, tranpoline
enz.i er is vangelfsprekend ook een restaurant.
Aan d"e and.ere kant van de toegangsweg ligt het goed. geoutil-
1eerd, vacantie-centrum ttRijsingentr met bungalows en kampeer-
gelegenheid. Rooij nag we} pronken met z,otn praehtgelegen-
held. voor recreatie.
Te$en zes uur keerden we naar onze kwartieradressen terug.
Om 19 uur moesten we in i{ote} van Eijk zijn voor het diner.
Nadat we van het goed.e d.er aard.e voorzi-en waren, gingen we
naar i..;rrDe Harmoniezaa].tt van G.Hermes aan d.e Borchnolend!!k.
De aard"igste attractie van deze avond, r*as de show in Brabant-
se kled.erd.rachten voor vrouuen en mei-sjes. August van Breu-
gel had. d.e leid.ing. Enkele d.ames hadden zich beschikbaar ge-
steld om met d.e poffer opr d.e pelerine om en de zwarte japon
met d.e ruitjesschort op klompea d.oor d.e zaal- op en neer te
stappen. Hetzelfde in d.e kapmantel, voor d.e zware rouw met
de falie om, voor d.e li.rhte rouw net d.e rouwmuts. Ook de
meisjesd,racht tot het 2Qa jaar met d.e zwarte muts op was te
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zLen,
Pater Wiro Heesters, d.ie het in die d.agen zeer druk had met
de opgravingen aan het Everse paEkerpad., had toch nog tijd.
gevonden om ons aan d.e hand. van diars een inleid.ing te geven
aangaand.e d.e vroegste geschied.enis van het kerkd.orp Liempd.e,
waar r.rij d,aags daarna zoud.en komen. Ook werd op deze avond
d.e quiz voor de wisselbeker uit Diessen (1951) gehouden en
tevens de Bram van Brabant uit Oirschot (tg65). We kregen
2J vragen te beantwoorden, de meeste over d.e geschied.enis
van Rooij. De Heenkuddbkfing van Beek en Dotrk was winnaar.
Verd.er op de avond kregen we de gebruikelijke kampverslagen.
frijctag 11 juli'de tweede volle dag van het Werkkamp was het
ook weer om ! uur verzamelen op d.e l,{arkt bij het vroegere
gemeentehuis. Eerst moest een ingelast programma-punt afge-
werkt worden., nI. een bezoek aan d.e laatste Stoomklonpenfa-
briek in }tred.erland, eigenaar d.e gebroeders van de Laay. Het
meest interessante wag de enorme kete1, d.ie voor de bezoe-
kers nog eens extra was aangemaakt en a1le nachines in be-
weging bracht.Vanhier d,e weg op naar het kerkd.orp Olland.
De christelijke oorsprrirng van 011and. was gelegen op
trde niprr, waar d.e splitsing is van d.e weg naar Boxtel en
4aA-Lqeqrende. 0p dit punt stond, a1 voor 1457 een kape1, toe-
F^.!1 -{ 

^-r\BddiJd aair Sint Petrus. Ze werd in het begin bediend door de
Karthuizers, d.ie d.aar in d.e buurt bij de Dommel een convent
net 5 cellen hadden, gesticht in l!65. Na enkeLe tientallen
jaren zijn ze d,aar weggetrokken en op d.en Eykendonk onder

Dsn Dmgen opnieuw begonnen. Bij de inname van Den Bosch t-n
t5Z) ziTn ze uitgeweken naar Antwerpen. De Sint Petrus-kapel
mocht na L54B ook niet meer voor de Roons-Katholieke Ere-
dienst gebruikt worden.ltlen heeft ze wat later a1s school in-
qqright en er is nog een paar hond,erd. jaar lager onderwijs
iir SdSeven voor d.e kinderen van 011and. In 1855 werd Olland
een zelfstand.ige parochi-e. De eerste pastoor, Jac.W.Snits,
koos nu St.]'(artinus als patroon, d.e patroon van de moed.er-
kerk. De parochiekerk, die er nu staat, is na de oorlog ge-
bouwd en past rnooi in het omringende land.schap, Haar voor-
gangster was door oorlogshand.elingen verwoest. Ze staat bij-
na een kilometer dichter bij Rooij dan d.e St.Petrus-kape1.
Omclat het d.ie morgen regenachtig weer was, hj-el-d. August van
Breugel ln het kerkje van 011and. zijn toespraak en bchalve
over d,e geschled.enis van 011and sprak hij daar ook ovcr c1e
zeer merkwaard.ige geschiedenis van d.e Bodem van E1cle .
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Tn l1L4 gaf de Hertog van Brabant, Jan< d-o D6rd.e; een stuk
grond- de ltBodem van E}detr genaa,rnd, in erfpacht aan de oplro-
nenden, waarvan de meesten kerkelijk tot de parochie Gemonde

behoorden, maar burgerlijk onder vier jurisdicties vielen,
nameli jk Sint l'llichielsgeste}, Schl jndel r. Boxtel en St. Oeden-
rode. De bewoners kregen van d.e Hertog het gebruik van de
grond, het recht vee te weiden en turf te steken. Tevens
mochten zij op dat gebruik zelfstand.ig toezicht uitoefenen,
strafverordeningen maken, tot welker naleving en hand-having
aIle hertogelijke rechters moesten meewerken. De bewoners
van hun kant moesten aan d.e flertog een iaarlijkse cijns be-
talen. Het bestuur over de Bodem van Eld.e werd van ouds ge-
vornd door acht gezworenen, twee uit ieder der vler kerkdor-
peflr waaronder ztj ressorteerden. Zij werden benoemd en be-
eA:-ga door de rrrespectieve Serechtenr? van deze vier dorpen.
De uitgifte'',:ran Hertog Jan III werd telkens d.oor zi-jn opvol-
gers opnieuw bekrachtigd.. Na d.e Yrede van ivlunster in 154e,
toen de Staten Generaal d.er Republiek de rechten van de her-
togen verkregen, noesten d,e acht ge7vorenen neermalen d.e

rechten der erfpachters verdedigen of toelichten. In het be-
gin van de negentiend"e eeuw werd d.e taak van de gezworenen
door de betreffend.e gemeenten overgenomen. IVIaar d.e twee
Rooise gezworenen bestuurden hun gebied. tot Ln L929. Dit ge-
bied. is tot tand.aag nog een langgerekt, grillig gevormd aan-
hangsel op de kaart van d.e gemeente st.Oedenrode, het reikt
tot in de kom van het kerkdorp Gemonde.
Jn deze omgeving ligt het natuurreservaat rrDe Geeldersn. Dit
natuurgebied heeft een Srote verscheidenheid aay. $1ora en
fauna. Al1e in ons land Yoorkomende bomen, heesters en plan-
ten (waaronder zeldzame) treft men er aaR'.. Zo ook velerlei
vogels en zoogdieren. l,/laar d.e d.eelnemels' van het Werkkamp
konden er jammer genoeg niet van genieten', want zoals ik
hiervoor al schreef, was het die morgen d.ruilerig weer en in
De Geelders is het nogal drassig terrein, zodoende kon d.e

wandeling nlet doorgaan. Als compensatie is men toen in het
Caf6 van de familie Sanders net voor de spoorweg een con-
sumptie gaan gebruikel:------ -.---.(Wordt 

vervolgd)
Nota. Van 19 tfn 26 juli is het trKokse i(sr!6istt'. Een goede
gelegenheid om naar Esdonk te wandelen en het kapelleke te
be zo eken.


