Sint Willibrordstraat
Tussen de Sint-Serverusstraat en Van Cronenburgstraat
Sint Willibrord
In 690 komt Willibrord, een Engelse monnik uit
Northumbrië, aan land bij de toenmalige monding van de Rijn waar tegenwoordig Katwijk
ligt. Samen met een groep collega’s wil hij zich
inzetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen. Zij bewonen de
kuststrook van de Westerschelde tot bij Dokkum. Hun gebied grenst aan het territorium
van de Frankische vorsten, die twee eeuwen
eerder onder koning Clovis het christelijke geloof hadden aangenomen. In het grensgebied
liggen de havenplaats Dorestad aan de Rijn en
de nederzetting Utrecht. Er is geen sprake van
een vaste grens, want door telkens oplaaiend
krijgsgeweld schuiven óf de Friezen een stukje
naar het zuiden óf de Franken naar het Noorden. Tijdens een Frankische succesperiode
heeft een Frankische vorst in 630 het eerste
kerkje in Utrecht laten bouwen op de plaats
waar nu de Dom staat, maar dat wordt kort
daarop door de Friezen verwoest.
Uit een akte van Ansbald zou blijken dat Sint
Willibrord in onze streken gepredikt zou hebben. Diverse landgoederen, waaronder Luissel
wordt aan hem ten geschenk gegeven. In 1940
wordt ter ere van hem een veldkapel opgericht
op Luissel
Willibrordspel.
Het Brabants openluchtspel ‘St.-Clemens Willibrord’ haalt in juli 1947 meer dan 25.000 mensen naar het park Molenwijk. Door cultuur minnend Boxtel wordt op Molenwijk, in de schaduw van de redoute, een tribune en een podium gebouwd. In deze omgeving geven enthousiaste toneelspelende amateurs gestalte aan
het leven van de missionaris St. Willibrord. Het
spel wordt opgevoerd bij het ’s Heerenven, de

plas die thans deel uitmaakt van dierenpark De
Groene Warande. Regisseur is K. van Iersel uit
Amsterdam en hulpregisseur is L. Timp uit
Delft, echtgenoot van Mies Bouwman.

bron: Molenwijk, een bijzonder park
Canon van Nederland
Boxtelse straatnamen van Evert Meijs
Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel

