BEDEVAARTVAANTJES
Met belangstelling heb ik kennis genomen van het interessante artikel van
de heer W. H. Th. Knippenberg: Noord-Brabantse bedevaartvaantjes I in
Brabants Heem, XXI, 129.
Wanneer hij evenwel zegt: „Het volgende overzicht is bedoeld als eerste
samenvatting van alles, wat in Noord-Brabant op dit terrein (de bedevaartvaantjes) bestond of nog bestaat" is dit niet geheel juist.
In de tweede druk van mijn boek „Over Volkskunst" (Heemschutserie:
deel 22. Amsterdam 1949) vindt men op blz. 140-141 een opsomming van
de bedevaartvaantjes in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland in deze en
in de vorige eeuw verschenen.
Aan de hand van deze en andere gegevens kan de lijst in „Brabants Heem"
worden aangevuld.
Boksmeer
a. Het Heilig
b. Het Heilig
c. Het Heilig
d. Het Heilig

Bloed,
Bloed,
Bloed,
Bloed,

tweede helft iye eeuw.
andere uitgave, tweede helft iye eeuw.
eind 196 eeuw. drukker: Molmans.
eind 190 eeuw. drukker: Korbmacher.

Boxtel
a. Het Heilig Bloed. 1608 en 1610.
Deursen
a. Sint-Rochus.
Elshout
a. O.L.Vrouw. 1942.
Handel
a. O.L.Vrouw. Gedachtenis aan Handel. 196 eeuw.
b. O.L.Vrouw. Gedachtenis aan Handel. 2oe eeuw.
c. O.L.Vrouw. 2oe eeuw. drukker: Vorfeld & Jansen, Kevelaer.
d. O.L.Vrouw. 1948. drukker: Herkuleyns.
's-Hertogenbosch
a. O.L.Vrouw. 2oe eeuw. Vervaardiger: Dorus Hermsen.
b. O.L.Vrouw, 2oe eeuw Drukker: Teulings.
Katwijk aan de Maas
a. O.L.Vrouw
St.-Oedenrode
a. Sint-Oda
Ommel
a. O.L.Vrouw. iye eeuw.
b. O.L.Vrouw. 18e eeuw.
c. O.L.Vrouw. 1942.
Sprundel
a. Het Heilig Kruis. 1625.
Tilburg
a. O.L.Vrouw van de Hasseltse kapel.

Uden
a. O.L.Vrouw ter Linde. Vervaardiger: Luc^ van Hoek.
b. O.L.Vrouw ter Linde. Hiervan was een houtblok in het Provinciaal Genootschap
te 's-Hertogenbosch aanwezig.

In de dertiger jaren stelde ik een verzameling bedevaartvaantjes samen
uit Nederland, Vlaanderen en het Rijnland van omstreeks 300 stuks. Deze
collectie ging in de oorlog door een bombardement verloren.
Met behulp van mij bekende verzamelaars hoop ik volgende maal, zo veel
mogelijk, een nauwkeurige beschrijving te geven van de door mij vermelde
22 Noord-Brabantse bedevaartvaantjes.
Jacques R. W. SINNINGHE
PIJP AARDEN BEELDJES VI: DEN DUNGEN
Tijdens de aanleg van de nieuwe autoweg door het Bossche Broek, waarbij
ook de plaats van het voormalig klooster Sint-Barbaradal te Den Dungen
zou gaan verdwijnen, hebben enige leden van de Heemkundige Kring aldaar
een uitvoerig onderzoek ingesteld. Het klooster lag op de Eikendonk,
een natuurlijke hoogte, 4^ meter boven N.A.P., thans ,,de Hogert" genoemd en nog kenbaar aan een oude bpomgroep. Bij het onderzoek werden
ter plaatse diverse aardewerkscherven gevonden, die aantonen dat de
heuvel reeds in vóór-romeinse tijd bewoond moet zijn geweest. In de jaren
1467-1472 werd de hoogte bewoond door kartuizers, die echter al gauw hun
klooster overbrachten naar Sanctae Sophiae Domus te Vught. Op de
Eikendonk vestigden zich in 1475 vrouwelijke tertiarissen van de H. Franciscus; het klooster Sint-Barbaradal, een slotklooster met eigen kerk en
toren en eigen kerkhof, is bewoond geweest tot 1627. Er bestaat een
gravure van de ruïne uit 1654 en bij de jongste opgravingen zijn tientallen
graven van het kloosterkerkhof alsook enige sporen van gebouwen aan het
licht gekomen. De geschiedenis van dit klooster is beschreven door L. van
de Meerendonk, Het klooster Eikendonk te Den Dungen, Bijdr. t.d. Gesch.
v. h. Zuiden v. Nederland, II, Tilburg 1964. De schrijver vermeldt, dat na
de opheffing van het klooster zeker tot 1850 een boerderij en een herberg op
deze hoogte heeft gestaan; vanuit 's-Hertogenbosch liep de „gemeyne
passagie" naar Helmond en Eindhoven vlak naast dit punt.
Tot de vondsten van Eikendonk behoren o.a. twee pijpaarden beeldjes.
Het grootste, gevonden in een sloot bij het voormalig klooster, heeft geen
hoofd meer en is boven de knie afgebroken, maar is in deze fragmentarische
vorm nog 7 cm hoog. Het naakte Christuskind houdt hier met beide handen
een duif voor zijn borst; de duif is afgebeeld met gespreide vleugels en
gespreide staart en het Kind raakt met zijn rechter wijsvinger de bek van
de vogel. De verering van het Kindje Jezus was vooral in de vrouwen-

