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Tegen varkenspest en gewone pest  
 

Antonius Abt † ca. 356 

Antonius de Grote van Egypte, Antonius de Kluizenaar  
Antonius met zijn varkentje (zo wordt hij in Vlaanderen genoemd) 

Feestdag: 17 januari 
 

Gebedenboek, Utrecht 1438 
Perkament, 147 x 107 (79 x 54) mm 

Den Haag, Museum Meermanno [RMMW, 10 E 1] 
Folio 73 verso: Antonius Abt en Sebastianus  

 
Anoniem, Sebastiaan en Antonius Abt, Boven-Rijn, ca. 1460 

Olieverf op paneel, 68,5 x 22,5 cm 
Amsterdam, Rijksmuseum  

 

         
 

Het lijkt een vreemde combinatie, Antonius Abt en Sebastianus samen op 
dezelfde miniatuur, in dit Utrechts getijdenboek in Museum Meermanno in 

Den Haag, maar het zijn allebei belangrijke pestheiligen. Op het folio er-
naast staat een Ghebet van sinte sebastiaen.  

 
Sebastiaan en Antonius Abt komen ook voor op twee smalle panelen in het 

depot van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij vormden de zijluiken van 
een altaarstuk waarvan het middenstuk, mogelijk een schrijn met een ge-

sneden beeld, verloren is gegaan.  
 

In de weerspreuk Sint-Antoon en Sint-Sebastiaan (20 januari), komen met 
’t hardste van de winter aan, worden ze samen in één adem genoemd.  
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Mathias Grünewald, Isenheimer-altaarstuk, 1505-1516 

Olieverf op paneel. Middenpaneel 269 x 307 cm. Zijluiken 232 x 76 cm elk 

Colmar, Musée d`Unterlinden  
Eerste aanzicht: Zijluiken: Sebastianus & Antonius 

 

 
 
          

De twee pestheiligen Sebastianus en Antonius Abt komen ook voor op de 
zijluiken van het zogenaamde Isenheimer altaarstuk in Colmar.  

 
Het Isenheimer-altaarstuk in het Museum Unterlinden in Colmar wordt ge-

noemd naar de plaats van herkomst, het hoofdaltaar van de hospitaalkerk 

van het Antonietenklooster te Isenheim. 

Het altaarstuk is vooral bekend vanwege het middenpaneel met de ‘ver-
schrikkelijkste kruisiging van de westerse kunst’, waarop de gekruisigde 

Christus dezelfde symptomen vertoont als de zieken die in het hospitaal 

verpleegd werden.  

Toen met het Edict van Milaan (313) christenen niet langer werden ver-

volgd, was een prangende vraag hoe je heilig kon worden als het marte-
laarschap is uitgesloten. Men dacht de oplossing te hebben gevonden door 

zich radicaal van de wereld af te keren: als eremieten trokken mensen naar 
de woestijnen van Egypte, Palestina en Syrië.  Hun ascese en diepgelovige 
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levenswandel werkten inspirerend en geestgenoten kwamen zich bij hen 
vervoegen, zodat de eerste gemeenschappen van monniken ontstonden.  

 

Deze woestijnvaders werden de nieuwe heiligen, de bekendste is abt Anto-
nius, die in 356 op 105-jarige leeftijd overleed.  Omdat hij de eerste christen 

was die zijn leven in afzondering doorbracht, kreeg hij veel volgelingen, 
maar vormde geen kloostergemeenschap.  Hij wordt wel ‘Vader der monni-

ken’ en ‘Ster van de woestijn’ genoemd.  
 

Zijn levensverhaal is in de Vita S. Antonni opgetekend door zijn leerling, 
Sint Athanasius de Grote. Athanasius vertelt dat Antonius zich rond 310 

naar Alexandrië begaf om zich voor de marteldood aan te geven bij keizer 
Maximinus Daia, maar hij was buitengewoon bedroefd dat hem dat niet 

werd gegeven. Teruggekeerd beoefende hij een nog strengere ascese en 
onderging het martelaarschap naar de geest.  

 
   

 

Getijden- en gebedenboek, Vlaanderen, ca. 1490-1500 
Perkament, Nederlands, 162 x 110 (Miniatuur 42 x 33 mm) 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek [KB, 134 C 47] 
Folio 82 recto: Antonius Abt 

  

         
 

Zonder de hulp van Annette Oud (zie Rochus) moet dit korte ghebet van 
sinte anthonis te ontcijferen zijn! Hardop lezen helpt.  
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Jean Le Tavernier, Getijdenboek van Filips de Goede, Oudenaarde, 
ca. 1453 

Perkament, Latijn en Frans, 268 x 178 mm (miniatuur 80 x 65 mm) 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek [76 F 2] 
Folio 265 verso: Antonius Abt  

 
Legenda aurea: Antonius 

komt van ana, dat wil zeggen 
‘omhoog’, en tenens ‘vast-

houdend’. Dat is dus zoveel 
als vasthoudend aan het ho-

gere en neerziend op het we-
reldse. 

   
Toen Antonius eenentwintig 

jaar was, hoorde hij in de 
kerk voorlezen: ‘Als je vol-

maakt wilt zijn, verkoop alles 

wat je hebt en geef het aan 
de armen.’ Daarop verkocht 

hij al zijn bezit, deelde de op-
brengst uit onder de armen 

en ging zelf het leven leiden 
van een kluizenaar. Daarin 

kreeg hij vele beproevingen 
van demonen te verduren.  

 
Uiteindelijk heeft Antonius in 

zijn honderdvijfde levensjaar 
zijn broeders ten afscheid 

gezoend en is hij in vrede gestorven.  
 

Antonius wordt voorgesteld als kluizenaar met lange baard, gekleed in een 

voetlange tuniek met mantel. Vaak draagt hij een kap op het hoofd. Als 
attributen heeft hij de in het oosten gebruikelijke abts- of bisschopsstaf, 

een kruisbeeld, een rozenkrans, een boek met de orderegels, en een klokje 
in de hand of aan de staf. Soms is het klokje bevestigd aan de hals van het 

varken naast hem.  
 

Vooral het varken (op deze miniatuur zijn er twee afgebeeld) heeft vaak 
geleid tot allerlei verhalen, maar het meest aannemelijke is toch dat dit 

verwijst naar het latere recht van de orde der Antonianen/Antonieten om 
een varken vrij rond te mogen laten lopen, al dan niet voorzien van een T 

op de rug en een belletje om de nek.  
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Getijdenboek, Utrecht, ca. 1430-1435 
Perkament, Nederlands, 116 x 84 (68 x 43) mm 

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek [KB, 79 K 2] 

Folio 122 verso: Antonius Abt  
 

Getijdenboek van Charles Le Clerc, Gent, 2de kwart 15de eeuw 
Perkament, Latijn, 80 x 115 (50 x 65) mm 

Londen, British Library [Additional 19416] 
Folio 126 verso: Antonius Abt  

 

        
 

De vlammen aan zijn voeten verwijzen naar de bestrijding van het zoge-
naamde Sint-Antoniusvuur, mal ardens (brandende ziekte) of kriebelziekte.  

 
Inmiddels is bekend dat deze ziekte, ergotisme genaamd, werd veroorzaakt 

door een giftige schimmel in het moederkoren en dat ze veelvuldig voor-
kwam in tijden van voedselschaarste, als met bedorven graan brood en pap 

werden bereid. De aan het Antoniusvuur lijdende zieken leden ondraaglijke 
pijnen veroorzaakt door open, etterende wonden - lichaamsdelen stierven 

af of werden geamputeerd - en zij stierven een langzame, verschrikkelijke 
dood.  

 
Uit dankbaarheid voor de genezing van zijn zoon stichtte een Franse edel-

man in 1095 de kloosterorde van de Antonieten die later uitgroeide tot een 
grote hospitaalorde, die op het hoogtepunt van haar ontwikkeling, in de 

13de eeuw, verspreid over West-Europa zo'n 370 hospitalen telde.  

In het dieet van de zieken nam spek een speciale plaats in, en de antonieten 

verwierven op grond daarvan het recht hun varkens vrij te laten rondschar-
relen in dorpen en steden. De varkens waren herkenbaar aan een bel om 

de hals en gemerkt met het T-kruis. Het T-kruis moet ervoor zorgen dat 

niemand zich aan deze varkens vergreep.  
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Grandes Heures de Rohan, 1415-1430 
Perkament, Latijn en Frans, 20,5 x 29 cm  

Parijs, Bibliothèque Nationale 

Folio 218 recto: Suffragia: Antonius Abt (detail) 
 

In dit zeer luxueus uitgevoerde getij-
denboek wordt Antonius als een oude 

man afgebeeld met zijn linkerhand 
leunend op een (modern aandoende) 

wandelstok. Hij houdt een bel in de-
zelfde hand en een gebedssnoer van 

grote kralen in de rechterhand. Hij 
wordt begeleid door zijn trouwe met-

gezel, een half-tam zwijn. Op zijn 
mantel draagt hij een tau-kruis, het 

zogenaamde Antoniuskruis dat het 
kenteken werd van de naar hem ge-

noemde Orde van de Antonieten.  Het 

vuur aan zijn voeten ontbreekt.  
 

Antonius is de schutspatroon van o.a. 
armen, zieken, slagers, hoveniers, 

varkens en varkenshoeders, slach-
ters, slagers en worstenmakers en 

schilders (penselen worden gemaakt 
van varkenshaar). Hij is ook patroon 

van doodgravers en grafdelvers (van-
wege het feit, dat hij Sint Paulus van 

Thebe begroef); van suiker- en ban-
ketbakkers (omdat in de winter rond 

zijn feestdag veel suikerhoudende 
spijzen werden gegeten als bescher-

ming tegen de kou) en van de armen 

(omdat zij in de winter op zijn feest-
dag gratis varkensvlees kregen).  

 
Hij werd aanroepen tegen veeziekten 

(vooral bij varkens) besmettelijke 
ziekten, epilepsie, gordelroos, pest, 

roos, scheurbuik, zweren, wratten en 
steenpuisten – en niet in het minst 

tegen de pijnen in het vagevuur.  
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Breviarium Grimani / Grimani-brevier, Gent-Brugge, 1510-1520 
Perkament, Latijn, 882 folia, 110 volbladminiaturen, 230 x 290 mm  

Venetië, Biblioteca Marciana  

Folio 496 recto: Antonius Abt  
 

 
In het Grimanibrevier zien we de traditio-

nele voorstelling van Antonius Abt met zijn 
varken. De duivels bij zijn hoofd en de gri-

sailles in de marge verwijzen naar de ver-
zoekingen die hij moet doorstaan tijdens 

zijn verblijf in de wildernis.  
 

In de Legenda aurea beschrijft Jacobus 
deze verzoekingen tot in de kleinste de-

tails, een geliefd onderwerp in de schilder-
kunst vanaf de vijftiende eeuw. 

 

Linksonder heeft de duivel zich vermomd 
in allerlei dieren en rechts heeft hij de ge-

stalte aangenomen van een verleidelijke 
jonge vrouw.  

 
                

Legenda aurea: Op een keer werd 
hij door engelen omhoog getild en 

kwamen er demonen bij. Die ver-
hinderden zijn opgang en hielden 

hem verwijtend de zonden voor 
die hij van kindsbeen af had be-

gaan. De engelen zeiden: ‘Jullie 
moeten niet de zonden noemen 

die hem al zijn kwijtgescholden. Maar kennen jullie misschien zonden uit de 

tijd dat hij monnik is? ‘Die konden ze niet aantonen, en zo werd Antonius 
vrij de hoogte in geheven en vrij weer neergezet.  

 
 

In de rechtermarge zien we Antonius op bezoek bij een an-
dere heremiet, Paulus van Thebe die 90 jaar in eenzaamheid 

in de woestijn leefde. Hij leefde van brood dat door een raaf 
gebracht werd.  

 
Deze scène komt ook voor op de buitenkant van het Isen-

heimer altaarstuk van Matthias Grünewald in het Museum 
Unterlinden in Colmar dat we eerder zagen.  
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Mathias Grünewald, Isenheimer-altaarstuk, 1505-1516 
Olieverf op paneel. Zijluiken tweede aanzicht 269 x 141 cm elk 

Colmar, Musée d’ Unterlinden  

Antonius op bezoek bij Paulus. Verzoekingen van Antonius  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl ze zaten te praten, zagen ze een raaf in de takken van de boom 
gaan zitten. Deze vloog zachtjes omlaag en legde voor hun verbaasde ogen 

een heel brood neer, alvorens weer weg te vliegen. 

‘Hoe wonderbaarlijk,’ zei Paulus, ‘de goedertieren en barmhartige Heer 
heeft me de laatste zestig jaar steeds een half brood gestuurd. En nu, van-

wege uw komst, heeft Hij Zijn dienaren een dubbel rantsoen gestuurd!’ 

Op het rechterluik zien we de meest afschuwelijke monsters die Antonius 

belagen.  
 

De Verzoekingen van Sint-Antonius waren een geliefd onderwerp, niet al-
leen in de schilderkunst van de vijftiende en zestiende eeuw – het hoogte-

punt van zijn verering – maar tot ver in de twintigste eeuw.  
 

In 1848 verscheen La tentation de Saint-Antoine van de Franse schrijver 
Gustave Flaubert, een meeslepende vertelling, veel weerbarstiger en over-

tuigender dan de gladgeslepen versie in de Legenda Aurea.  
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Maurits Bauer, Flauberts Verzoeking van den Heiligen Antonius, 
door Couperus in het Hollandsch vertoond. (Vrij naar Teniers) 

Lithografie, 407 x 300 mm 

Bijvoegsel van De Kroniek van 4 oktober 1896 
Amsterdam, Rijksmuseum 

 
ANTONIUS 

een lange baard, lange haren, een geitevel om, zit kruisbeens en 
vlecht matten. Zoodra de zon ondergaat, slaakt hij een grooten zucht 

en ziet naar den einder. 
 

Alweêr een dag! Alweêr een dag voorbij! 
Vroeger toch was ik niet zoo ellendig. Ik begon voor den nacht mijn gebe-

den; dan ging ik naar den stroom en haalde water, en dan klom ik weêr het 
ruwe pad op, met mijn waterzak op mijn schouders en ik zong gezangen. 

Daarna had ik pleizier in mijn hut alles netjes te schikken  
(Louis Couperus) 

 

De eerste die La ten-
tation de Saint Antoine 

in het Nederlands ver-
taalde was Louis Coupe-

rus in 1896. Hij ver-
taalde echter maar een 

deel. De titel luidde: De 
verzoeking van den H. 

Antonius naar Gustave 
Flaubert Fragmenten. 

 
Jan ten Brink was in 

1901 zeer positief over 
deze vertaling; hij 

noemde het “eene schit-

terende vertolking van 
de voornaamste frag-

menten.” Over het werk 
van Gustave Flaubert 

zelf was hij overigens 
minder positief. 

 
Naar aanleiding van 

deze vertaling ver-
scheen in De Kroniek 

een spotprent van de 
hand van Maurits Bauer, 

gebaseerd op een schil-
derij van David Teniers de jongere.  
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Gebroeders van Limburg, Belles Heures de Jean, duc de Berry, 1409  
Tempera en goud op perkament, 239 x 168 mm 

New York, Metropolitan Museum of Art 

Folio 194 recto: Antonius wordt door duivels belaagd 
 

Legenda aurea: Eens, toen de glorievolle 
heilige zich had teruggetrokken in een 

graftombe, stortte zich een menigte dui-
vels op hem en bracht hem zo zware ver-

wondingen toe dat zijn metgezel hem 
voor dood hield en op de schouders weg-

droeg. Later terwijl allen sliepen keerde 
het leven plotseling weer in hem terug.  

 
Jacobus de Voragine heeft zich gebaseerd 

op de levensbeschrijving van Antonius 
door Athanasius, die vertelt dat de woes-

tijnvaders in Egyptische graftomben 

woonden. In het noorden waren derge-
lijke in de rots uitgehouwen grotten on-

bekend en vandaar dat in deze miniatuur 
van Johan van Limburg de heilige zich 

heeft neergelegd in een met arcaden versierde sarcofaag.  
 

De duivels hebben op sluwe wijze de gedaante aangenomen van dieren. 
Antonius is niet in staat zich te verweren omdat de duivel in eigen persoon 

hem bij de arm vasthoudt en in de pols bijt, daarbij een knuppel opheffend 
om hem een pak slaag te geven.  

 
 

De Latijnse tekst van de Legenda aurea ver-
telt dat de duivel een zilveren schijf – discus 

– op Antonius pad legde om hem te bekoren.  

Toen Antonius erlangs liep verdween de scho-
tel als rook. Nadien vond hij nog een enorme 

klomp goud, maar het goud vloog weg als 
vuur.  

 
 

 
In de Franse versie was discus vertaald door escuelle, bordje. Vandaar het 

schaaltje op de voorgrond. Johan van Limburg heeft er een gouden schaal-
tje van gemaakt – of zou hij de goudklomp bedoelen?  
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Nog drie voor zich sprekende voorbeelden: een triptiek van Jheronimus 
Bosch uit 1501 in Lissabon, een klein paneeltje van David Teniers uit de 

jaren zestig van de zeventiende eeuw in het Rijksmuseum in Amsterdam, 

en een schilderij op doek van Salvador Dalí uit 1946 in Brussel.   
 

Jheronimus Bosch, Temptatie van Sint-Antonius, ca. 1501 
Olieverf op paneel, 131 x 238 cm 

Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga 
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David Teniers de jongere, Verzoeking van Sint- Antonius, ca. 1650 
Olieverf op paneel, 31 x 23 cm 

Amsterdam, Rijksmuseum 

 
Dit is het schilderij in het Rijksmuseum 

waarop Maurits Bauer zijn spotprent ba-
seerde.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Salvador Dalí, Verzoeking van Sint- Antonius, 1946 

Olieverf op doek, 89,7 x 119,5 cm 
Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten   
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Antonius bij mijn favoriete schilders, de Vlaamse Primitieven  
 

(Hubert en) Jan van Eyck, Polyptiek van het Lam Gods, 1427-1432 

Zijluiken: 375 x 130 cm, inclusief originele lijsten 
Gent, Sint-Baafskathedraal 

 

  
 

Op het paneel met de Kluizenaars op het Lam Gods retabel van Hubert en 

Jan van Eyck leidt Antonius de stoet met Heremiti Sancti (Heilige Kluize-
naars), 'zij die de wereld verlieten om Christus te dienen'. 

 
Als hekkensluiters zien we twee heremieten van het vrouwelijke geslacht, 

Maria Magdalena en Maria Egyptica.   
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Rogier van der Weyden, Laatste Oordeel, 1446-52 
Olieverf op paneel, 215 x 580 cm 

Beaune, Musée de l'Hôtel Dieu 

Buitenzijde  
 

      
 

Op de buitenzijde van het Laatste Oordeel van Rogier van der Weyden in 

Beaune zijn de stichters, Nicolas Rolin, kanselier van de Bourgondische her-
tog Filips de Goede, en zijn derde vrouw Guigone de Salins voorgesteld, 

terwijl zij neerknielen in nissen en engelen hun wapens vasthouden.  
 

Het middengedeelte bestaat uit grisailleschilderingen, die sculpturen sug-
gereren: bovenaan de engel Gabriël en Maria van de Annunciatie en in het 

midden de heiligen Sebastiaan en Antonius Abt, twee van de zogenaamde 
pestheiligen.  

 
Het Hôtel-Dieu te Beaune werd gesticht in 1443, hetzelfde jaar waarin Bour-

gondië door de pest werd geteisterd nadat het ook al door hongersnood was 
getroffen. Acht jaar later, op oudejaarsdag 1451, werd het hospitaal gewijd 

door Rolins zoon Jean, bisschop van Autun, en de volgende dag werden de 
eerste zieken opgenomen. De zorg voor de zieken werd toevertrouwd aan 

een kleine gemeenschap van kloosterzusters, oorspronkelijk afkomstig uit 

Mechelen maar werkzaam in Valenciennes.  
 
Het Laatste Oordeel is een altaarstuk van imposante afmetingen dat stond 
opgesteld op het hoofdaltaar van de kapel die één ruimte vormde met de 

ziekenzaal. Het Laatste Oordeel was natuurlijk een thema bij uitstek in een 
omgeving waarin men voortdurend met de dood werd geconfronteerd. Door 

de week bleef het altaarstuk gesloten en werden de zieken uitgenodigd te 

bidden voor het zieleheil van de afgebeelde stichters. 
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Hugo van der Goes, Portinari-altaarstuk, ca. 1475  
Olieverf op paneel, 253 x 586 cm 

Middenpaneel: 253 x 304 cm; zijluiken: 253 x 141 cm 

Florence, Uffizi 
 

 
 
 

 
Op het linkerluik knielt de opdrachtgever Tom-

maso Portinari voor een open deur die toegang 
geeft tot de stal met de Geboorte van Christus. 

Hij wordt vergezeld door zijn patroonheilige, de 
apostel Thomas, die zijn blote voet op zijn man-

telpand heeft gezet, de speer als attribuut in de 
hand.  

 
Achter hem knielen zijn zoontjes Antonio en 

Pigello, waarvan de oudste ook door zijn pa-

troonheilige, Antonius Abt, met bel, taustaf en 
gebedssnoer, wordt beschermd.  

 
 

 
 

 
 

Volgens Heiligen in het Oosten van G.S. Hoekstra, komt Antonius Abt, as-
ceet, godzoeker, patroon tegen het hellevuur, raadgever, in twee plaatsen 

voor. Hij is de patroonheilige van de begraafplaats in Loo, en de huidige 
NH-kerk in Vorden was oorspronkelijk gewijd aan Antonius Abt.  
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Zijaltaar met beeld van Antonius met zijn varkentje en een zeven-
tiende-eeuwse reliekhouder 

Herdersem, Onze-Lieve-Vrouwekerk  

 

 
 

Tijdens het weekend van 17 januari vieren ze in Herdersem, de buurge-
meente van mijn geboortedorp, het naamfeest van Sint-Antonius-Abt, de 

tweede patroonheilige van de parochiekerk, de Onze-Lieve-Vrouw-Hemel-
vaart kerk.  

 
De viering in Herdersem gaat terug tot het einde van de 17de eeuw. Toen 

brak de varkenspest in de regio uit. De inwoners van het naburige Moorsel 
ondernamen een bedevaart naar Herdersem. De varkenspest leek daarop 

geweken. Het vormde het begin van een lange traditie die tot de huidige 
tijd voortduurt.  

 
Schrijvend aan deze bijdrage kwam de herinnering boven aan de traditio-

nele maaltijd die een in Herdersem wonende tante op deze feestdag klaar-

maakte: Cochon de lait avec pommes persillées. Ik zie de ronde zilveren 
schotel nog voor me, met in het midden het roze varkentje met een schijfje 

citroen in de bek, omringd met glanzende peterselieaardappelen.  Het 
smaakte verrukkelijk!  

 
 
 

Hengelo, 18 november 2020 
Jeanne van der Stappen - Heyvaert  


