
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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Het bestuur van de heemkundekring nodigt u uit voor onze lezing op dinsdag 30 maart 
2010 in zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel. De lezing begint om 20.00 uur. Jopie de 
Haan uit Haaren vertelt aan de hand van afbeeldingen over de populaire heilige Antonius 
Abt ofwel Antonius met het varken. Zowel het Haarense als het Liempdse gilde heeft hem 
als patroon en in Esch is Antonius de beschermheilige van de paarden.  
 

SINT ANTONIUS ABT 
van woestijnvader tot folklore heilige 
 
In de vroeg christelijke tijd deed zich het bijzondere fenomeen 
voor dat mensen zich uit overtuiging terugtrokken in de 
eenzaamheid van de woestijn van onder andere Egypte. Ze 
deden dit omdat zij er van overtuigd waren dat zij op deze 
manier alle wereldse begeerten konden bestrijden en zo dicht 
bij God konden komen.  
Sint Antonius Abt was één van de eerste woestijnvaders. Hij is 
een voorbeeld geweest voor zijn volgelingen in zijn eigen tijd 
en in de eeuwen na hem.  
In deze lezing wordt een beeld gegeven van de manier van 
leven in de woestijn aan de hand van het levensverhaal van 
Antonius Abt. Er komen vragen aan bod zoals: Hoe konden 
deze bewoners onder de harde leefomstandigheden van de 
woestijn overleven? Waar kwam hun inspiratie vandaan? Wat 
is hun invloed geweest op het verdere geestelijke leven van de 
christenen? 
Het verhaal gaat verder met de verspreiding van de roem van 
Antonius Abt vanuit het oosten naar het westen. Er wordt 
uitgebreid ingegaan op de verandering die de verering van 
Antonius Abt na de elfde eeuw na Christus heeft ondergaan en 
hoe deze uiteindelijk is uitgemond in een verering van een 
beschermheilige waarbij folkloristische gebruiken een 
belangrijke plaats innemen. Het lijkt alsof de oorspronkelijke 
intentie waarmee Antonius Abt zijn leven in eenzaamheid 
heeft gesleten is verdwenen. Of gloort er toch weer een nieuw 
begin aan de horizon? 
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Mededelingen. 
 
 De volgende lezingen zijn op dinsdag 27 april (Roger van Laere over Park Molenwijk), 14 

september, 19 oktober, 16 november. De heemkundereis is op zaterdag 18 september 2010.  
 

 Vrijdag 5 maart hebben we met een flinke groep het Marechausseemuseum in Buren 
bezocht. De groep kreeg een geweldige rondleiding door het prachtige voormalige weeshuis. 
Christ van Eekelen overhandigde een exemplaar van zijn boek over de Boxtelse Marechaussee 
aan de directeur van het museum Stan Klijnhout, die benadrukte hoe belangrijk het is dat er 
weer een belangrijk stuk marechausseegeschiedenis voor het nageslacht vastgelegd is. Het 
boek is bij onze penningmeester te koop. Meer foto’s van de excursie op onze website.  

Christ van Eekelen overhandigt zijn boek aan kolonel Klijnhout – Een deel van de groep in de voertuigenhal  

 
 Zaterdag 13 maart om half 10 zijn we welkom in het Oertijdmuseum voor de tentoonstelling 

over ‘Romeinen langs de Dommel’. Er zijn veel archeologische vondsten uit Boxtel en 
omgeving te bewonderen. Veel pronkstukken zijn bruiklenen van het Noord-Brabants 
Museum. U hoeft zich voor deze excursie niet op te geven.  
 

 Het Boxtelse gemeentearchief is vanaf 23 maart in Den Bosch bij het BHIC ondergebracht en 
voor onderzoek beschikbaar. Een groep vaste bezoekers werd op 24 feb. met een rondleiding 
op de Citadel welkom geheten.  

 
 Op zondag 28 maart heeft de Archeologische studiedag in Oirschot het thema Opkomst van 

steden in Noord-Brabant. Meer info bij de secretaris of op www.brabantsheem.nl  
 

 Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, Liempdseweg 3, 
5283 RB Boxtel, 0411-684586 secretaris@heemkundeboxtel.nl  

 Website: www.heemkundeboxtel.nl   
 Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103,  penningmeester@heemkundeboxtel.nl 

Contributie 20 euro op rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring, 
Hendrik Verheeslaan 29, 5283 CP Boxtel of contant.  


