fraaie zilveren borstschilden werden er twee aan de in die vergadering
aanwezige Dekenen toebedeeld; de twee andere zouden museumstukken
worden.
Op grond van het vorenstaande kom ik tot de conclusie, dat het L. Vrouwe
Broers-gild te Vught als zedelijk lichaam in de zin van het Burgerlijk
Wetboek, rechtens ook nu nog bestaat.
Laten de vele geïnteresseerden in dit godsdienstige gilde bedenken, dat dit ondanks zijn nu geforceerde onmacht tot activiteit - thans als sluimerende
kan worden beschouwd en dat het wederom tot leven kan worden geroepen,
zodra nieuwe beleidslieden met gevoel voor culturele en historische
waarden dat mogelijk maken. De reeds in 1318 in het leven geroepen en nog
voortlevende Illustere Lieve Vrouwe-broederschap te 's-Hertogenbosch
kan hier tot voorbeeld strekken.
H. DONKERS

DE PLAATSNAAM VIERLINGSBEEK
Bij de samenstelling van een archeologisch overzicht der gemeente Vierlingsbeek belandde ik tenslotte ook bij de Late Middeleeuwen en voor
gegevens betreffende vroegere kerken en kapellen is het nuttig om ook
„Schutjes" te raadplegen.
Zoals steeds doet Schutjes in zijn Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch ook bij de parochie Vierlingsbeek een poging tot naamsverklaring (Dl. V, p. 816, voetnoot i). Hij zegt hier dat men de benaming
naar een viertal beken moet verwerpen, omdat de oudste vermelding als
VENLINGSBEEK werd geschreven en dat deze naam Venlingsbeek doet
denken aan VEN = veen, ING = weide en BEEK kan betekenen: een
dorp bij de beek in of bij moerassige weide.
Dat de naam Vierlingsbeek ontleend zou kunnen zijn aan de zogenaamde
vierlingen of oortjes, verwerpt Schutjes, omdat er te Vierlingsbeek geen
muntslag bestaan heeft.
Een oortje (munt) is volgens van Dale het verkleinwoord van oord, dat
later als oortje (met een t) werd geschreven, omdat in Noord-Nederland
het grondwoord niet meer werd gevoeld. Een oord had de waarde van
\ stuiver en werd daarom ook vierling genoemd en is sinds de 146 eeuw
geslagen oorspronkelijk in zilver en later in de iye eeuw uitsluitend in
koper.
Nu beweert Schutjes wel, dat er geen verband kan hebben bestaan tussen
de naam Vierlingsbeek en een oortje of vierling, omdat er geen muntslag
heeft bestaan, maar dit argument is niet afdoende. Er kan namelijk wel een
verband bestaan hebben.
Te Vierlingsbeek en wel juist op de plaats waar een riviertje of beek in de

Maas stroomt, lag vroeger een kasteel „Het Oordje" genaamd (C. R. Hermans, Noordbrabants Oudheden, 1865, p. 5-6). De plaats is nog duidelijk
als een hoogte in grachten herkenbaar en ligt 300 meter ten zuiden van het
veer „De Stay".
Ik acht het niet uitgesloten, dat de naam van dit kasteel in de volksmond in
„Vierling" is veranderd (of omgekeerd) en van invloed is geweest op de
naamgeving van de beek en vervolgens op de naam van het dorp.
Schutjes geeft geen bron van de oudste vermelding l/i?«lingsbeek, maar ik
acht de kans groot, dat hier van een verschrijving of verkeerde lezing
sprake is geweest. Dit laatste is waarschijnlijk nog wel te achterhalen.
G. BEEX

BOEKBESPREKINGEN
W. v. Rooy, Sint-Oedenrode. Het dorp van Mgr. Bekkers. 1968. v. Lieshout Zonen,
Sint-Oedenrode. 192 blz. geïll.
Sinds jaren koesterde de secretaris van de Oude Vrijheid, de in Brabantse heemkringen
bekende Wim van Rooy jr., het plan om de boeiende geschiedenis van zijn dorp te
schrijven. Het overlijden van Mgr. Bekkers gaf de laatste stoot tot een gedeeltelijke verwezenlijking ervan. Door de plotseling stijgende belangstelling voor de geboorteplaats
van de bisschop meende de auteur terecht extra veel lezers voor zijn boek te winnen, zij
het dat het een andere vorm van uitwerking moest krijgen dan hij zich aanvankelijk had
voorgesteld. Zo zakelijk kunnen die van Rooi wel zijn! Hij stelde daarom een soort gids
ter beschikking voor de in zijn dorp geïnteresseerde bezoekers. „Gids" is een wat te
bescheiden woord, want het boekje gaat de gebruikelijke beknopte begeleiding van
bezienswaardigheden in soortgelijke werkjes verre te boven. Maar het stramien is: een
wandeling door het dorp, op voorbeeld van de Rooise koster-historicus A. Broek, die
in zijn bekende handschrift „wijk voor wijk en straat voor straat" bezoekt. Wanneer de
schrijver stilstaat bij een te bespreken monument, kan men er bij gaan zitten, want hij
geeft uitvoerig college, bespreekt critisch historische problemen en raakt licht in dispuut
met zeergeleerde voorgangers tot uit het verre verleden. Dat geeft het boekje een zeer
levendig karakter, temeer omdat zijn kennis van de geschiedenis van Rooi niet gering is
en hij zich bij deze in vele opzichten zo boeiende historie zeer persoonlijk betrokken voelt.
Het verleidt hem zelfs tot een overvloed van autobiografische gegevens, steeds toenemend
naarmate men verder leest, die bij strikt wetenschappelijk werk niet getolereerd mogen
worden. Maar nu hij de opzet daartoe heeft laten varen, kan men slechts enige aanmerking maken over de teveelheid ervan. Wel heeft hij voor wetenschappelijke verantwoording gezorgd, maar dan door verslagen van gevoerde gesprekken met deskundigen
in de plaats van wat voor hem droge bronvermelding moet zijn. De tekst is er echter zeer
leesbaar door geworden en zo is een sterk persoonlijk boek ontstaan. Wie de schrijver
kent, hoort hem meer uiteenzettingen geven dan dat men die voor zichzelf leest. In deze
zin uitstekend heemkundig werk, omdat het belangstelling wekt. Wie het koopt, gaat
Rooi bezoeken, wie Rooi bezoekt, schaffe het zich aan. Zo krijgt zijn ontmoeting met
een belangrijke Brabantse plaats op een prettige wijze een redelijk verantwoorde historische achtergrond.
H. MANDOS
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