
Maandblad Oud-Utrecht 1975 Utrechts lantaarnconsoles Sint-Maarten - de schutspatroon van onze stad -werd in 316 of 317 in Hongarije uit Romeinseouders geboren. Hij stierf op 8 november 397.Het verhaal gaat, dat hij als Gallisch ruiter opvijftienjarige leeftijd in Amiens de helft van zijnmantel schonk aan een bedelaar. Al op jeug-dige leeftijd trok hij zich als kluizenaar terugop het eiland Gallinaria bij Genua, later teLiguge. St.-Maartenviering De console van beeldhouwer Groeneveld, ge-plaatst onder Vismarkt 23, herinnert aan deSt.-Maartensoptochten op de naamdag der jeugdbeweging beleefde het oude gebruik nogjarenlang een sterke opleving. Het volksverhaal waaraan de kinderoptochtenhun bestaan te danken zouden hebben, vertelt,dat Sf.-Maarten op een dag aan de zeekustkwam om het evangelie te prediken en - terug-kerende naar huis - bemerkte, dat zijn ezelverdwenen was. Omdat het al donker begonte worden, ontstak men de lantaarns om beterte kunnen zoeken

naar de ezel. En hieraanzouden de lichtjes van de optocht herinneren.In de loop der eeuwen kozen veel parochies,kloosters en steden St.-Maarten tot schuts-patroon. Zo ook onze stad. De 11e novemberwerd groots gevierd. Alle stadsambtenarenkregen St.-Maartenswijn uitgereikt en de armen l Beeldhouwer:C. Groeneveld.Geplaatst:Vismarkt 23.Foto: A. G. Ubaghs heilige (11 november). Op St.-Maartensavond trokken groepen kinderen met lampions, ratels en uitgesneden knolrapen door de stad, terwijl zij o.m. het volgende lied zongen: Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, Hier woont een rijke man, die wat geven kan. Veel kan hij geven, Lang zal hij leven. Op 11 november 1954 werd in Utrecht de traditie van St.-Maartensavond in ere hersteld. Vooral door de activiteiten van de katholieke ontvingen een penningske, 's Morgens vroegtrokken de behoeftigen naar de Wittevrouwen-poort om daar de gaven van de stad, degeestelykheid en de voorname burgers in ont-vangst te

nemen. Zingend trok men langs dehuizen om brandstof bijeen te brengen voorhet St.-Maartensvuur:Stookt vyer, maakt vyer:Sunte Merten komt hier,Met zijn bloote armen.Hij wou zich geerne warmen. 40




