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Penninkje van de bederaart naar S!, Willibrord 
(Noord-Brabant). 

VoIgens BKRÜGER, Kerkelijke geschiedenis 
van het Bisdom Rredaa., Rosendaal, VAN LEEU- 
WEN. 1878, Dl. 4, €11. 296, is St. WiZLi6~o~d 
eene parochie, gelegen onder de burgerlijke 
gemeenten Rzlcpken en Sprakadel, Etten en l e z t r  
en Hoevert c. a. Zij ' ligt aan den straatweg van 
Bergen-op-Zoom naar Breda, van welke laatste 
plaats zij 2% uur verwijderd is. In deze paro- 
chie is in het jaar i841 het: vroeger zoo be- 
ruchte R~cpkensche-Heike, ook we1 het YzZdws- 
Heihe en in de wandeling soms Klein-Awsterdam 
genoemd, opgenomen, bij de oprichting is die 
naam van Hzt@hmc/z-Heike, waaronder de 
plaats vroeger bekend was, en die aan zoò- 
veel treurigs herinnert, in dien van St. Willi- 
brom? veranderd. 

Het Heike k a s  eertijds eene verzamelpIaats 



van boosdoeners, een toevluchtsoord voor mis- 
dadigers, die er eene veilige schuilplaats van- 
den en zich aan de vervolging der politie 
wisten te onttrekken. Het was eene dook mis- 
daden befaamde plaats en het kreeg eene nog 
grootere beruchtheid bij den Belgischen op- 
stand in I 830. 

Aan Koning WILLEM I werd gevraagd om 
het Heike met een negentigtal woningen in 
den omtrek tot eene zelfstandige parochie te 
verheffen. 

In r841 werd de toestemming gegeven e n  
tot het bouwen eener kerk met pastorij en 
school met onderwijzers-woning overgegaan. 
Den zoen Dec. I 841 werd de kerk ingewijd 
en onder bescherming gesteld van den H. 
Willibrordus Apostel in Nederland. De steen 
in den voorgevel der kerk heeft het volgende 
jaarschrift : 

UnI trIno Deo sub InVoCatIone 
D1VI WILLIbrorDI patron1 sacrabar. 

Sedert eenige jaren is bij die kerk gebouwd 
eene grot, in navolging van die te Lourdes, 
waar de geloovigen ter bedevaart heengaan 
en als herinnering het volgende ovalen draag- 
penninkje medebrengen. 22-18 rnM. 
E. De kerk van St. Willibrord, waaromheen : 

Wees duizendmaal gegroet Maria. 
In de afsnede: Sint Willibrord, daar- 

onder E. v. W. R. 



I&. De H. Maagd Maria in een stralenkrans, 
voor haar geknield in biddende houding 
een geestelijke, ieder in eene grot. 
In de afsnede: Ik ben de onbevlekte 

ontvangenis. 

Wie meer van dit Heike weten wil verwij- 
zen wij naar: G. A. VAN SENDEN, Het Heike, 
een woord over de geschiedenis en den 
tegenwoordigen toestand der bewoners. Breda 
1861. 8". 

H,  Nov. '93. M, A. S. 




