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Sint-Oedenrode in het Tweede Millennium.
11"'eeuw Graaf van Rode heeft burcht op de Heuvel.

Parochie heeft Martinuskerk in Eerschot.

12" eeuw Philippus uit Gravengeslacht van Rode bisschop van Osnabnick (11a1)
Bouw Sint-Odakapittelkerk te Rode (1150)

13" eeuw Rode ingelijfd bij hertogdom Brabant (1231)
Hertog Hendrik verleent Rode stadsrechten (1232)
Rode wordt hoofdplaats van Kwarti.er Peelland van de Meierij (1232)

14" eeuw Ontstaan van de Bodem van Elde in Olland en Gemonde. (13la)
Rode sluit zich aan bij verbond van Brabantse steden (1355)

15" eeuw Bouwvan de Knoptoren bij de Sint Maartenskerk (1410)
Stichting van het Sint-Paulusgasthuis (1434)
Bouw van nieuw Hoogkoor aan de Odakerk (1498)

16" eeuw Sint-Odakapittel sluit zich aan bij Brabants Kapittelverbond.(l505)
Verwoesting van Sint-Oedenrode in de 8O-jarige oorlog (1583)

17" eeuw Kwartierschout Jonker van Gerwen bouwt slot Dommelrode (1605)
Vrede van Munster: Beide Kerken gesloten voor Katholieken (1ó48)
Ned.Hervormden nemen Martinuskerk in gebruik (1643)
Bouw van een raadhuis midden op de Markt (1690)

18" eeuw Hervormden nemen ook de Odakerk in gebruik {1741}
Kwartierschout Baron Willem v. Haren koopt Henkenshage (lTaS)
Stadhouder ïVillem IV benoemt hem tot Gezant te Brussel (1748)
De Fransen onder generaal Pichegru trekken Sint-Oedenrode binnen (1794)
Dr Hendrik Verhagen uit Sint-Oedenrode gekozen tot lid van
het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek (1798)

19" êeuw De Knoptoren verliest zijn knop (storm 9 nov. 1300)
Katholieken bouwen Martinuskerk op de plaats der Odakerk (lB0S)
Hervormden bouwen kleine kerk tegen de Knoptoren (1808)
Gemeente Sint-Oedenrode ontstaat: Jan van Hombergh burgemeester (lSla)
Slotzusters vestigen zich op slot Dommelrode (1S19)
Olland wordt een zelfstandige parochie {1865)
Doktershuis aan de Marld wordt raadhuis (l88l)

20" eeuw Zusters van Schijndel bouwen klooster en meisjesschool (1906)
Nijnsel wordt een zelfstandige parochie (1911)
Pastoor Van Erp bouwt nieuwe Martinuskerk (1915)
Parochie opent jongensschool aan het Kerkplein (1916)
Rooi bewijd door Amerikaanse parachutisten (t94+)
Boskant wordt een zelfstandige parochie (1955)
Mgr Bekkers uit Sint-Oedenrode bisschop van Den Bosch (1960)
Slot Dommelrode wordt raadhuis (1963)
Bisschop Bekkers onder grote belangstelling begraven in Rooi (1966)
sint-oe.denrode gekozen tot groenste dorp van Nederland. (1999)
Bisschop Bekkers gekozen tot katholiek van de eeuw.(r999)

int-oedenrode gekozen tot groenste dorp van Europa (20d0)
W.v.R.



Kasteel "Dommelrode" in Sint-Oedenrode uit 1605 
met rechts het aangebouwd "pensionaat" 
door de Zusters "Augustinessen" in 1819. 
Het werd in 1963 geopend als gemeentehuis. 

Achterzijde van kasteel "Henkenshage",00rsprong 1350 
uitbreiding: fam. De Girard de Mielet van Coehoorn 1850. 
In 1944 tijdelijk hoofdkwartier Amerikaanse Airborne Divisie. 
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Sint-Paulusgasthuis, gesticht in 1434 door edelman Jan die Swert. 
Bestemd voor alleenstaande vrouwen van onbesproken levenswandel. 
Sinds 1975 VVV-kantoor en museum van Brabantse mutsen en poffers. 

Marktplein met de kiosk, in 1884 gebouwd door fanfare "Nos jungit Apollo" 
op de plaats, waar van 1690 tot 1881 het raadhuis van Sint-Oedenrode stond. 
De kiosk is in 1948 vervangen door een modern exemplaar. 
Op de achtergrond het raadhuis van Sint-Oedenrode van 1881 tot 1963. 



Uit de Parochiegids van 1976. 

Het jaar van de herdenking 
van de 1250e  sterfdag van Sint Oda. 

SINT-ODA en SINT-OEDENRODE 
Onze gemeente draagt een in menig opzicht merkwaar-
dige naam, die overigens in de volksmond weinig wordt 
gebruikt. 
!n bijna de hele Meierij noemt men de plaats kortweg 
Rooi en de bewoners Rooienaars. Dat is waarschijnlijk al 
vele eeuwen zo. Het spraakgebruik staat in deze los van 
de schrijfwijze. We mogen aannemen, dat de naam Rooi 
ook veel ouder is dan de officiële naam. 
Ter onderscheiding van andere dorpen met de naam 
Rooi of de hypercorrekte vorm Rode, zoals Wanroy, 
Nistelrode, Middelrode enz. gebruikte men in akten het 
latijnse Roda Sanctae Odae (Het Rode van Sint Oda). 
Een Rooi of Rode is een open plek, ontstaan door het 
rooien van bomen en struikgewas. 
De vroege geschiedenis van ons dorp is vrij duister met 
weinig originele bewijsstukken. Het oudste nog bestaand geschrift met het zegel 
van het Sint-Odakapittel dateert van 1207.,.De legende van Sint Oda, op schrift 
gesteld door de Rooise kanunnik Godefridus, waarvan alleen een latere copie nog 
bestaat, wordt, o.a. aan de hand van het soort Latijn, gedateerd op ongeveer 1165. 
In dat verhaal spreekt men over een reeds lang bestaande traditie van een Oda-
verering in Rooi en dat in 1103 de bisschop van Luik het gebeente van de heilige 
hier kwam "verheffen". 
Zeker is, dat reeds in de twaalfde eeuw Sint-Oedenrode twee kerken bezat. Op de 
eerste plaats de parochiekerk aan Sint Martinus toegewijd, te Eerschot, waarbij 
rond 1400 de huidige toren werd gebouwd. En op de tweede plaats de kapittel-
kerk, aan Sint Oda toegewijd en gelegen aan de andere zijde van de Dommel, 
waar nu de dekenale kerk van Rooi staat. 
Dit feit levert twee bewijzen op. Ten eerste dat de parochiekerk te Eerschot 
eerder gesticht is, dan de kapittelkerk te Rode, anders had de Odakerk wel tevens 
tot parochiekerk gediend. En ten tweede, dat de Odaverering erg belangrijk was 
geworden, zodat men er een speciale kerk voor bouwde. Men had immers ook 
kunnen volstaan, met een kapel of altaar in de parochiekerk. 
We weten, dat bij de Vrede van Munster beide kerken voor de Kath. Eredienst 
werden gesloten en dat rond 1800 de Eerschotse Kerk definitief aan de Hervorm-
den werd toegewezen en de Kapittelkerk aan de Katholieken. 
Omdat deze laatste kerk nu de funktie van parochiekerk kreeg, werd ook de 
patroon, Sint-Martinus, van Eerschot naar Rode overgeheveld, zodat Sint Oda op 
het tweede plan raakte. 
De plaatsnaam van onze gemeente bleef echter op Sint Oda duiden. 
Als we het goed willen doen, moeten we eigenlijk Sint-Oedenrode uitspreken als 
Sint-Odenrode. Immers die tussengevoegde e heeft dezelfde funktie als de i in 
Oirschot : het verlengen van de 0. 
We lachen de mensen van boven de rivieren wel uit, als ze Ojjerschot zeggen, 
maar in feite maken wij allemaal dezelfde fout door een Oe uit te spreken bij 
Sint-Oedenrode 	 
Daar aangenomen werd, dat Sint Oda in 726 in Rode stierf, is in 1926 een groots 
opgezet 12e eeuwfeest van Sint Oda gevierd, o.a. met een allegorische optocht. 
Dat is dit jaar al weer vijftig jaar geleden en dit feit zal, naar verluidt, niet 
ongemerkt voorbij gaan. 
Enige informatie speciaal ook voor de nieuwkomers over het verband tussen Sint 
Oda en Sint-Oedenrode is hier dus wel op zijn plaats. 

W. van Rooij. 
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De vier Kwartieren 
van de Meierij 

Holland 

Uit:Noord-Brabant 
Door: J.G.M.Sanders 1996 
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Uit: "De Meierij ontrafeld" 
Door: Martien van Asseldonk 
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Afb. 38.1 Het Kwartier Peelland met de 
plaatsen waar in 1795 een openbare 
schepenbank gespannen werd. De kwartier-
grenzen zijn afgeleid van de kadastrale 
gemeentegrenzen zoals die bij de invoering 
van het kadaster in 1832 bestonden 
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De rechterlijke indeling 
van het kwartier Peelland 

Uit deze kaarten blijkt, dat Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel en Erp reeds 
eeuwenlang bijeen hebben behoord in het Kwartier Peelland van de Meierij. 
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De Meierij van 's-Hertogenbosch. 

Aan het hoofd van de kwartieren Maasland, 
Oisterwijk, Peelland en Kempenland stond 
een kwartierschout. De Meierij was een on-
derdeel van het Hertogdom Brabant tot 1648. 
Daarna een wingewest van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. 
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De vier kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch [130 —1800 
Alleen in Peelland hebben wij alle 25 plaatsen aangegeven, die vanuit Sint- 
gedenrode werden bestuurd. In de drie andere kwartieren slechts enkele • 
ter oriëntatie. 

De vier hoofdplaatsen zijn onderstreept. Luiksgestel werd later geruild 
tegen Lommel. 
Het graafschap Megen, het Land van Ravenstein, de Commanderij van 
Gem erf en het Land van ekt.9k behoorden niet tot de Meierij. Samen met 
de Baronie van Breda, het Markiezaat van Bergen op Zoom en de Meierij 
vormden zij later de provincie Noord-Brabant. 

biz 50 uit "Sint-Oedenrode, het dorp van mgr 
Bëkkers".(W. van Rooij 1968.) 



15. Geldrop 
16. Mierlo 
17. Helmond 
18. Bakel 
19. Lierop 
20. Vlierden 
21. Heeze 
22. Leende 
23. Soerendonk 
24. Someren 
25. Asten 
26. Deurne 
27. Budel 

Het kwartier "Peelland" van de Meierij van 's-Hertogenbosch. 

1230— 1800 

Hiertoe behoorden (570 jaar lang) de volgende plaatsen: 

1. Sint-Oedenrode (Hoofdplaats en zetel van de Kwartierschout) 

2. Veghel 
3. Schijndel 
4.Erp 
5. Liempde 
6. Son 
7. Breugel 
8. Lieshout 
9. Beek en Donk 
10. Nederwetten 
11. Nuenen 
12. Stiphout 
13. Aarle-Rixtel 
14. Tongeren 

De Kwartierschout was de hoogste vertegenwoordiger van de hertog 
van Brabant in elk Kwartier van de Meierij tot 1648. (Vrede van 
Munster) 

Daarna werden de (Hervormde) Kwartierschouten benoemd door de 
Staten Generaal in Den Haag. 

Rond 1800 ontstond de provincie Noord-Brabant door samenvoeging 
van de Meierij van Den Bosch, de Baronie van Breda, het Markiezaat 
van Bergen op Zoom, het Land van Ravenstein en het Land van Cuyk. 



St.Martinus, 011and 

St.Martinus, 1808 
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De stichting Restauratie Martinuskerk 
heeft in het kader van de geldinzame 
ling een serie ansichtkaarten met teke-_ 
ningen van reeds verdwenen en nog be-
staande kerkgebouwen in de gemeente 
Sint-Oedenrode doen verschijnen. Het 
doel is niet alleen de steun van het 
restauratiefonds, maar tevens de Rooise 
kerkgeschiedenis op een beknopte en 
duidelijke wijze in himfdZaken 
lijk te maken.--, ‘n 
Wie de teksten .9-1 clè.  kaartén;-áeschre'-i 
ven door Wim v. Rooij achter elkaar 
leest in volgorde van de nummering, die 
aan de achterzijde staat, heeft de Rooi-
se kerkgeschiedenis in een notedop. In 
totaal zijn de veertien kaarten door vijf 
tekenaars c.q. tekenaressen getekend. 
Vier zijn er van Marieke van Kessel, 
geb. in Mill (1935) en sinds 1968 woon-
achtig in Son. De tekeningen komen uit 
het boek van Pater Wiro Heesters: Sint-
Oedenrode, zwerftocht door een boei-
end verleden. Zij is tegenwoordig nog 
aktief met schilderen. Drie zijn er van  

Joan v.d. Wijdeven, geb. in Nijnsel 
(1935) opgegroeid in Mariahout en 
sinds 1958 woonachtig in Rooi. Haar 
tekeningen stonden• in het boek van 
Wim v. Rooij: Sint-Oedenrode, dorp 
van mgr. Bekkers. Drie zijn er van Wim 
van Eijndhoven, geb. in Liempde (1919) 
en sinds 1942 woonachtig in Nijnsel. Ze 
komen ook uit het boek van pater Wiro. 

'Weezijii-e'r van Frits Aben, geb. in Hel- 
(1931).1en sinds' 1969 woonachtig 

'1h Ëihdhén Ze'-stonden in het boek 
van Wim v. Rooij, maar zijn voor de 
kaarten vergroot. De twee laatste zijn 
van Hans Schiffers, geb. in Rheydt (D) 
in 1929 en sinds 1957 woonachtig in 
Rooi. De Martinuskerk tekende hij vo-
rig jaar op verzoek van de stichting 
Restauratie en deze is voor de kaarten 
verkleind. De Goede Herderkerk is spe-
ciaal voor de serie kaarten getekend, 
omdat daar geen tekening van bestond. 
De serie zal donderdag bij de vertoning 
van de video-film in De Beurs te koop 
zijn voor slechts vijf gulden. 

Rooise kerkgebouwen in beeld 



Voormalige Sint-Maartenskerk van Sint-Oedenrode, gebouwd 
vóór 1400 met de "Knoptoren" van begin 15e eeuw. 
Na 1648 N.H. Kerk. 

i" 	I 

Voormalige Sint-Maartenskerk van Sint-Oedenrode, met 
"Knoptoren". Op 9 nov. 1800 waaide de knop van de toren 
en werd later vervangen door een "lantaarn". 
In 1807 werd de kerk gesloopt. 



Voormalige Sint-Odakerk met aangebouwd raadhuis in 
Sint-Oedenrode. In 1648 voor de eredienst gesloten. 
Vanaf 1740 N.H. Kerk. Gesloopt in 1807 op een deel 
van het Hoogkoor na. 	 vek. 	k W es t e_ yl) 
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Voormalige Sint-Odakerk van Sint-Oedenrode, gesticht 
midden 12e eeuw als kapittelkerk met 9 kanunniken. 
Einde 15e eeuw voorzien van een nieuw Hoogkoor. 

-,•> D  ( Va h 1.t.i h 0: 0.5 ey) 

69 



N.H. Kerk, gebouwd in 1808 tegen de toren en binnen het 
restant van de muren der oude Katholieke Kerk van 
Sint-Oedenrode. 

( 

Sint-Martinuskerk van Sint-Oedenrode in 1808 gebouwd op de plaats der gesloopte 
middeleeuwse Sint-Odakerk, waarvan een deel van het Hoogkoor werd gehandhaafd. 
Bij de sloop in 1912 werd dit opnieuw behouden. 

r 
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Sint-Oedenrode: 
aantal inwoners: 17685 
oppervlakte: 64,95 km2  

Schijndel: 
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oppervlakte: 41,65 km2  
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2172 mensen 
kiezen voor 
Meierijstad als 
nieuwe naam van 
fusiegemeente. 

door Irene van de Ven 
e-mail: Lvdven@ed.nI  
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VECHEL/SINT-OWENRODE - Sint-Oe-
denrode, Veghel en Schijndel 
gaan samen verder als de gemeen-
te Meierijstad. De uitslag van de 
stemming over de nieuwe naam 
werd gistermiddag onder toe-
ziend oog van zo'n honderd aan-
wezigen bekendgemaakt door bur-
gemeester Jetty Eugster van 
Schijndel. Eugster is voorzitter 
van de stuurgroep van de fusie. 
De drie gemeenten hebben als 
doel om per 1 januari 2017 te fuse-
ren. Als die datum onhaalbaar 
blijkt, wordt het i januari 2018. 
Inwoners van de drie gemeenten 
vanafil jaar konden hun stem uit-
brengen op de drie gekozen op-
ties: Meierijstad kwam met 2172 
stemmen als winnaar uit de bus, 
Land van Rode werd tweede met 
16n stemmen. Koevering als der-
de optie kreeg de minste stem-
men: 1423. 
Die drie opties kwamen uit de 
bus rollen nadat zo'n zeshonderd 
mensen verschillende gemeente-
namen hadden ingezonden. Uit 
die inzendingen koos een advies-
commissie onder leiding van 
René Bastiaanse deze drie namen. 
Bastiaanse toonde zich gistera-
vond tevreden over de uitslag: hij 

66 De naam 
Meierijstad vind ik 
veruit de beste 
keuze. Stad is een 
correct begrip 
René Bastiaanse 

vond persoonlijk Meierijstad de 
beste. „Stad is een buitengewoon 
correct begrip voor een gemeente 

met bijna tachtigduizend inwo-
ners. En bij een eventuele uitbrei-
ding richting Boxtel hoeft de 

naam niet opnieuw gewijzigd te 
worden", zinspeelde hij op een 
mogelijke toekomstige ontwikke- 

ling in het Meierijgebied. 
De Rooise burgemeester Peter 
Maas vindt de naam Meierijstad 
'weloverwogen, passend en ver-
antwoord.' 
Precies 7,6 procent van alle stem-
gerechtigden deed de moeite om 
een keuze in te sturen. Maas is 
'zeer content' met die zogenoem-
de opkomst. „Zeker als je weet 
hoe weinig mensen normaliter 
reageren op enquêtes waarbij ze 
daadwerkelijk worden aangeschre-
ven. We hebben zánder oproep 
toch 5216 mensen weten te bewe-
gen. Ik mag wel zeggen dat ik dat 
zeer positief vind." 
Oud-raadslid van Sint-Oedenro-
de Jan Verhagen is het zeker niet 
met Maas eens. Verhagen startte 
enkele weken geleden een kleine 
campagne om mensen zo ver te 
krijgen om op de naam 'Land van 
Rode' te stemmen. Hij ging dé 
boer op met een busje waarop 
Land van Rode stond geschreven. 
„Ik vind de opkomst bedroevend. 
en de uitslag teleurstellend. Maar 
ik heb lang genoeg in de politiek 
gezeten om me neer te kunnen 
leggen bij de wil van meerder-
heid." 

Maar Verhagen houdt zijn hart 
vast voor de toekomst. „Ik weet 
bijvoorbeeld wel hoe op deze uit-
slag gereageerd wordt in Rooi. 
'Zie je wel, we hebben echt niks 
te zeggen.' Ik hoop dat iedereen 
zijn best doet om te voorkomen 
dat Sint-Oedenrode en al onze 
kerkdorpen, als kleinste van de 
drie, straks niet aan de achterste 
mem hangen." 
De naamgeving is een onderdeel 
van het herindelingsontwerp. Dat 
ontwerp, inclusief de visie op wat 
voor gemeente Meierijstad wil 
zijn, wordt op donderdag 27 no-
vember aan de Rooise gemeente-
raad voorgelegd. 
In het najaar voorafgaand aan de 
officiële start van de fusie zal de 
commissaris van de koning een 
waarnemend burgemeester aan-
wijzen. Na de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad, die 35 ze-
tels krijgt, gaat de sollicitatieproce-
dure voor de burgemeesterspost 
van start. Maas heeft al aangege-
ven laten weten hij zich niet be-
schikbaar stelt voor die post. „Dat 
ligt vooral aan mijn leeftijd. Er 
moet iemand komen voor de lan-
gere termijn." 
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