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hoe een mantel een gebouw werd
Sint Maarten

316

Maarten wordt geboren in

Szombathely in Hongarije.

331

Op 15 jarige leeftijd gaat Maarten het

Romeinse leger in.

353

Maarten, Romeins officier, ontmoet

bij de stadspoort van het Franse

Amiens een bedelaar. Maarten heeft

niets anders te geven dan zijn

mantel. Omdat de mantel voor de

helft eigendom is van het leger, of de

keizer, snijdt hij hem in tweeën en

geeft de bedelaar zijn eigen helft van

de mantel. Die nacht verschijnt

Jezus, gekleed in de halve mantel en

zegt Maarten:“Ik was naakt en gij

hebt Mij gekleed.”

360

Maarten verlaat de militaire dienst.

Hij wordt kluizenaar op het eiland

Gallinaria bij Genua en sticht enige

tijd later een klooster in Ligugé. bij

Poitiers. Het is het eerste klooster in

Frankrijk.

371

Maarten wordt tot bisschop van

Tours gekozen. Volgens de legende

voelt hij zich niet waardig genoeg en

verstopt zich in het ganzen– of

zwanenhok. De vogels verklappen

met hun gesnater zijn schuilplaats.

Maarten wordt alsnog tot bisschop

gewijd.

Als bisschop zet Maarten zich in voor

de verspreiding van het Christendom.

Er worden verschillende wonderen

aan hem toegeschreven.

397

Maarten sterft op 8 november in

Candes in Frankrijk. Hij wordt op

11 november in Tours begraven.

Sint Maarten geeft Utrecht kleur
Sint Maarten, schutspatroon van de stad Utrecht wordt

aanvankelijk afgebeeld in de tweekleurige stadsvlag.

Zijn barmhartige daad van het delen van zijn mantel zou

volgens de overlevering de stadsvlag en het stadswapen

kleur geven: rood voor zijn mantel en wit als verwijzing

naar zijn witte onderkleed.

In 1537 geeft Karel V opdracht om de heilige uit het

stadswapen te verwijderen, als teken van de keizerlijke

macht ten koste van die van de bisschoppen.
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anders
maar nabij

lagen

1. St. Maarten wordt wel afgebeeld met

ganzen, verwijzend naar het schuilen in het

hok.

2. De schatkaart van Caritas. Armenzorg

door de eeuwen heen. De schatkaart toont

vele locaties met vele lagen en facetten.

3. De kleuren van Utrecht zouden verwijzen

naar St.Maarten.

4. St.Maarten ontmoette een bedelaar bij de

stadspoort van maniens. Op de foto een

reconstructie van een Romeinss fort:

Castellum in De Meern.

5. De Dom(kerk) is gewijd aan St.Maarten.

In het voetspoor van Sint Maarten

 Dom, Gewijd aan Sint Maarten

Domplein 9

 De Pandhof, stenen stripboek over Sint Maarten

Domplein

 Huis Loenersloot, Schuilkerk van Sint Maarten

Nieuwegracht 20

 ‘Feest van het delen’. De publieksactiviteiten

vinden zoveel mogelijk plaats in het weekend

voorafgaand aan 11 november. De coördinatie is in

handen van het Sint Maartensberaad

www.sintmaartenutrecht.nl

caritas

 Katholieke Caritas Instelling

der Stad Utrecht (KCU)

Maliesingel 90

 Oude Roomsch-Katholieke

Aalmoezenierskamer (ORKA )

Mariahoek

U•

verbinding

Stadhuis

Fundatie van
Renswoude

Stadskantoor

Een aantal lagen rond Sint Maarten.

De nummers verwijzen naar de foto’s.

realisatie

Deze Verhaalt is mogelijk gemaakt door:

Oude Roomsch-Katholieke

Aalmoezenierskamer voorziet nog altijd in

situaties waarin mensen door omstandigheden

als ziekte, scheiding of ontslag, tussen wal en

schip vallen.

www.okkn.nl

Zorg voor mensen in nood. Dat kenmerkt de

KCU, Katholieke Caritas Instelling der Stad

Utrecht, voorheen het Rooms-Katholiek

Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht.

www.kcutrecht.nl

De schatkaart en deze en andere edities zijn

te downloaden op www.utrechtverhaalt.nl

mantel wordt gebouw
Kapel is afgeleid van het Latijnse cappa = mantel

met het verkleinwoord capella. De halve mantel

van Sint Maarten werd een relikwie en de ruimte

waar deze bewaard werd, ging langzaam capella

of kapel heten. Vervolgens werd het de benaming

voor een bedehuis.

Hieronder: gezin dat vanuit de Heilige Kruiskapel

op het Munsterkerkhof (sinds 1912 Domplein) te

Utrecht soep heeft ontvangen.
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