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vier oktober

dag van Franciscus en de dieren

Dierendag is 1929 ingesteld als wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat

dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Eerder waren al de dag van de arbeid (1890),

vrouwendag (1910), moederdag (ca. 1914) en boomplantdag (1919) uitgeroepen.

De datum 4 oktober is niet toevallig gekozen. Het is de naamdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181

-1226), grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Van de verhalen over deze heilige spre-

ken vooral die over zijn liefde voor de natuur en de dieren tot de verbeelding, met name de bekende

preek tot de vogels.

Fransiscus en de vogels:

Toen hij op een dag met zijn broeders langs een groep bomen liep, konden ze elkaar niet verstaan

door het lawaai dat de vogels maakten. Franciscus besefte dat hij de dieren tekort gedaan had en ge-

baarde dat hij ze iets wilde zeggen. Meteen kwamen de vogels naar hem toe en bleven doodstil voor

hem zitten. Ze verroerden zich zelfs niet zich toen Franciscus tussen hen door liep en ze met zijn pij

raakte.

Na de preek maakte Franciscus een kruisteken over de vogels en zei ze weer weg te vliegen. Ze vlo-

gen zingend op en gingen in vier groepen uiteen en verdeelden zich over de vier windstreken volgens

het kruis dat Sint Franciscus over hen gemaakt had. Zo gaven ze te kennen dat de boodschap van

Christus door Franciscus en zijn broeders in de hele wereld moest worden uitgedragen en dat de

broeders net als de vogels niets op deze wereld in eigendom moesten hebben, maar zich voor hun

levensonderhoud moesten verlaten op Gods Voorzienigheid.

Franciscus wordt altijd afgebeeld in het kleed van zijn orde (bruine pij met wit koord; in het afhangende

gedeelte van het koord zijn drie knopen gelegd als symbool voor de geloften van kuisheid, armoede

en gehoorzaamheid. Hij is altijd te herkennen aan Christus' wonden in handen en voeten. Vaak heeft

hij een kruis, een boek (verkondiging van Het Woord) en een doodskop (vergankelijkheid).



lagen
1. Vogels en hun verhalen

2. Franciscaans Milieurproject op lLandgoed

Stoutenburg

3. Flora enfauna in heemtuinen

4. Zoals de pij van Franciscus vertelt over zijn

idealen, zitten klederdrachten en mode ook

vol boodschappen

5. Caritas. Op de afbeelding: Sint Maarten op

wandschildering in de Oude Roomsch-

Katholieke Aalmoezenierskamer

6. Duurzaamheid

7. De lelie staat voor puurheid, zo zijn er veel

verhalen te vertellen over bloemen

8. Stigmata

9. Leven, en werken van Franciscus (foto: een

beeld van Franciscus voor de gelijknamige

kerk in Woerden).
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Baarn (B)

 Cantonspark (voormalige botanische tuin, nu

stadspark) Faas Eliaslaan

Leersum (L)

 Londotuin (heemtuin)

Broekhuizerlaan (Landgoed Broekhuizen)

Stoutenburg (S)

 Franciscaans Milieuproject / Landgoed Stoutenburg

Stoutenburgerlaan 5

Utrecht (U)

 Franciscanen, Provincilaat, Deken Roesstraat 13

(alleen vanaf de straat te zien)

 KCU, Hiëronymushuis (Caritas) Maliesingel 90 (alleen

vanaf de straat te zien)

 Zoudenbalchhuis Donkerstraat voormalig weeshuis en

de regentenkamer van de RC Armencamer (alleen vanaf

de straat te zien)

 Oude Roomsch-Katholieke

Aalmoezenierskamer (Orka)

Mariahoek (alleen vanaf straat te zien)

Utrecht (provincie)

 Klompenpaden

www.klompenpaden (wandelroutes door de provincie)

Door houden van, ontstaat de behoefte te

behouden. Om ergens van te houden moet je

het weten te vinden en het kennen. Daarom

vindt Utrecht verhaalt het belangrijk verhalen

van en over bijzondere plekken te blijven

vertellen. Links: een aantal lagen die verhalen

vertellen rond Franciscus en zijn liefde voor de

natuur en zijn zorg voor de armen. De

nummering correspondeert met die in de foto’s.

jouw verhaal

Suggesties voor verhalen, locaties,

monumenten, onderwerpen, tentoonstellingen,

activiteiten etc.? Meld het aan Verhaalt.

ontvangen of niet?

Wil je Utrecht Verhaalt per e-mail ontvangen of

juist niet meer ontvangen, meldt dat dan a j.b.

per e-mail. Noteer in de onderwerpregel:

Utrecht verhaalt ontvangen of

Utrecht verhaalt afmelden.

dank

Deze editie van Utrecht verhaalt is mede

mogelijk gemaakt door

mevrouw A.F.J. Koster.
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