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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1. De Stichting Sint Maarten Utrecht (SMU)  

De SMU is voortgekomen uit de stichting 
Utrecht, Centrum van Historie en Cultuur 
opgericht op 29-08-1986. Op 21-05-2015 is de 
naam gewijzigd in Stichting Sint Maarten 
Utrecht. Zij stimuleert de viering van Sint 
Maarten in brede en culturele zin. 

Het stichtingsbestuur is (bestuurlijk) 
eindverantwoordelijk voor de activiteiten van 
de werkgroep het Sint Maartensberaad Utrecht.  
 
In Utrecht is de stichting partner in een 
tripartite samenwerking met het Museum 
Catharijneconvent en Sharing Arts Society (SAS), 
waarin de Sint Maartensactiviteiten in de stad 
worden uitgedragen. 
 
Sinds 2012 is de SMU lid van Fédération 
Européen  Centres Culturels Saint Martin, het 
netwerk van Sint Maartencentra in Europa. 

Daarin vertegenwoordigt zij Nederland. 
Op de foto met de Windvaan van de Domtoren van links naar rechts: Moniek Janssen, Rien 
Sprenger, Aram Adriaanse, Kasper Driehuijs, Donald Huiskes, Joke Kuijf en Christien v. d. 
Heuvel. 
  
Website: sintmaartenutrecht.nl  E- mail: info@sintmaartenutrecht.nl 
 
Leden Stichtingsbestuur: Kasper Driehuijs (voorzitter), Donald Huiskes (secretaris), Christien 
van den Heuvel (financiën) en Joke Kuijf. 
 

1.2. Werkgroep Sint Maartensberaad Utrecht 

De werkgroep Het Sint Maartensberaad is opgericht in april 2001 en wil de eeuwenoude 
traditie van Sint Maarten op een eigentijdse wijze weer terugbrengen in het openbare leven. 

 Het Beraad initieert, stimuleert en coördineert de viering van Sint Maarten op en rond 11 
november in de stad Utrecht met als thema “Feest van het Delen”. Zij doet de 
programmering van het feest. Ook verzorgt zij de overkoepelende publiciteit. 

De deelnemende organisaties maken hun eigen programma, waarvan de inhoud heel breed 
kan zijn. Het Beraad beoordeelt of de activiteit past binnen het thema Delen.  
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Sinds 2001 zijn de activiteiten in het kader van de Sint Maartensviering rond 11 november 
sterk gegroeid.  
Dit culmineerde in de slotmanifestatie van de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten door 
de stichting Utrecht900 op 11-11-2022, die geheel in het teken van de schutspatroon van de 
stad Utrecht stond: Sint Maarten. 

De missie van het Sint Maartensberaad Utrecht en daarmee van de SMU als geheel: 

• Stimuleert de viering van Sint Maarten in brede en culturele zin. 

• Vertaalt het gedachtegoed van Sint Maarten, de Manteldeling, naar 
maatschappelijke en culturele doelen: samen delen in solidariteit en vrede. 

• Wil de traditie en gebruiken rond Sint Maarten verbreden/ vernieuwen en 
inzetten als bindend element in de moderne, pluriforme samenleving.  

 
Leden: Kasper Driehuijs (voorzitter), Donald Huiskes (secretaris), Aram Adriaanse, Moniek 
Janssen (coördinator brede programmering en publiciteit), Reitz Jonkman (website), Ton 
Meijers en Rien Sprenger (Europese zaken), Vacature (Medewerker Educatie). 
 
Werkgroep Via Trajectensis  
Voor de ontwikkeling van de Europese culturele route Via Trajectensis van Groningen via 
Utrecht en Beveren (B) naar Tours in Frankrijk is een subwerkgroep actief.  
Leden: Donald Huiskes, Reitz Jonkman en Rien Sprenger. 
 
1.3. Vooruitblik 2023-2025  
In 2022 heeft de Stichting Sint Maarten Utrecht als vervolg op het vorige plan, dat t/m 2022 
liep, het Meerjarenbeleidsplan ontwikkeld voor 2023-2025. 
De SMU wil een actieve bijdrage leveren aan een eigentijdse vorm- en zingeving van de Sint 
Maartentraditie (delen en solidariteit) in onze pluriforme samenleving. Centraal staat hierin 
de viering van het Sint Maartensfeest op en rond de elfde november. Zie ook 1.2. 
De boodschap van delen en solidariteit is actueler dan ooit en sluit naadloos aan op de 
programmalijn van kansengelijkheid in het Utrechtse coalitieakkoord. 
Verdere samenwerking met onze vaste partners en de vele organisaties in het Utrechtse 
waarmee de afgelopen jaren een stevige band is opgebouwd.   
In de beleidsperiode 2023 – 2025 werken we langs de volgende vier lijnen: 

A. Verbinding en verdieping binnen Utrecht  

B. Erfgoed en wetenschap 

C. Educatie 

D. Nationaal en Internationaal 
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Acties: 

• Streven naar een nauwere en wellicht meer structurele samenwerking met onze 

vaste Utrechtse partners in het tripartite overleg, Sharing Art Society en Museum 

Catharijneconvent. 

• Nationale en internationale contacten: Landelijk Netwerk van Sint Maartensteden en 

organisaties en de Fédération Européen des Centres Culturels Saint Martin. 

• Samenwerking met KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed) in Arnhem 

• Verdere ontwikkeling van het Martinuspad Groningen-Utrecht-Beveren (B). Zie ook 
de website www.martinusroute.nl   

• Educatieprogramma opzetten voor jongeren met als uitgangspunt het immaterieel 
erfgoed rond Sint Maarten met de Utrechtse waarden inclusiviteit, diversiteit en 
solidariteit. 

• Samenwerking met BUAS Breda (Breda University of Applied Sciences) en de afd. 

Mediëvistiek van de Universiteit van Utrecht voor wetenschappelijke ondersteuning 

en onderzoek. 

• Eigen producties. Zie ook 2.1 Utrecht900. 
 
Hoofdstuk 2 Utrecht900 en de Sint Maartensviering 2022        
 
2.1. Utrecht900   
Het motto van Utrecht 900 jaar stadsrechten in 2022, luidt:  
'Utrecht, Stad zonder Muren' waarin de diversiteit van Utrecht ( -ers) centraal staat en 
ontmoetingen tot stand komen tussen bewoners, met verschillende culturen, uit verschillende 
wijken, in stad en regio. 
Enkele voorbeelden van onze bijdrage aan dit herdenkingsjaar. 

• Samen met de Stichting Vredeseducatie en als intermediair Cultuur& School Utrecht 
is het DOEboek Burgerschap ontwikkeld voor actief gebruik op scholen. 

• Bij het project  “Gelukkige Stad”  voor de stadsverjaardag van Utrecht 
van UU/GKU/HKU Conservatorium is de SMU één van de partners. 

     Voor een nadere toelichting zie 2.4. Eigen Producties. 

• Ook de Parade, 11 jaar geleden ontwikkeld door de SMU en later voortgezet door 
onze partner SAS, vormde een overtuigende bijdrage aan Utrecht, Stad zonder 
Muren. 

 
2.2. Feestweek Sint Maarten 4 t/m 11 november 2022: Feest van het delen  
In 2022 waren er in de feestweek van 4 t/m 11 november 19 programmaonderdelen te 
beleven op 17 verschillende locaties in de stad. Zoals bekend brengt de Stichting Sint 
Maarten Utrecht (SMU) de programma’s van derden samen onder de paraplu van het Feest 
van het Delen en verzorgt hiervoor de publiciteit.  
Er zijn ook onderdelen waar wij of onze directe partners (SAS en Museum 
Catharijneconvent) rechtstreeks aan meewerken. Hieronder worden enkele daarvan 
uitgelicht. Voor het volledige programma verwijzen we naar de website: 

about:blank
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https://sintmaartenutrecht. nl/sint-maartensviering/programma 
 
- Aubade bij het Stadhuis 
Hijsen van de stadsvlag 
Traditiegetrouw organiseerde de 
SMU het hijsen van de stadsvlag 
op de ochtend van 11 november.  
Dit jaar waren het de kinderen van 
de Marcusschool uit Overvecht 
die samen met de burgemeester 
Dijksma de vlag in top brachten.  
Onder begeleiding van Reina 
Buisman, zangeres en 
muziekcoach, zongen de kinderen 
een aantal speciaal 
gecomponeerde liederen.  
Reina is actief via de stichting 
“Meer muziek in de klas” onder 
meer in de wijk Overvecht.  
Muzikale begeleiding door steeldrummer Isidore York van het (ei)land Sint Maarten en 
zanger/theatermaker Tjerk Ridder.  
 
 

 
Aansluitend werd de nieuwe uitgave van 
Matrijs  
'Sint-Maarten in Utrecht, sporen van een 
beschermheilige' door de voorzitter Kasper 
Driehuijs uitgereikt aan de burgemeester en 
wethouder Eva Oosters in de grote trouwzaal 
van het stadhuis.  
Een nadere toelichting vindt u onder 2.4. 
Eigen Producties. 
 
Meer foto’s zijn te zien via de link Sint 
Maarten 11/11/22 (myalbum.com) 
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- Martinuslezing door Ton Meijers 

 
Op zondag 6 november behandelde Ton Meijers (lid van het 
Sint Maartenberaad) in zijn traditionele Martinuslezing  een 
oud Martinus- volksliedje, Het liedje wordt nog steeds op 
allerlei plaatsen in Nederland gezongen. Het kan verwijzen 
naar de ijsvogel, in meerdere talen in Europa wordt de 
ijsvogel Sint Maartensvogel genoemd. 
Zijn conclusie: Bedelliedje, feestliedje, opeenstapeling van 
volksliedjes met een eigen draai. Lijkt abracadabra/ nonsensliedje door de stapeling van 
versies in één lied. Eenduidig antwoord niet mogelijk. 
Zijn nieuwe vertaling van de Vita (over het leven van Martinus) zal in het voorjaar van 2023 
verschijnen.  
 
- De Mantel van Sint Maarten 
Vrijdag 11 november kon na twee coronajaren het evenement De Mantel van Sint Maarten 
weer fysiek in de Domkerk plaatsvinden. Volgens de organisatie genoten meer dan 200 
aanwezigen van een gevarieerd programma met prachtige muzikale bijdragen, mooie 
inleidingen van sprekers. 
Wethouder Rachel Streefland reikte de stimuleringsprijzen Mantel van Sint Maarten uit 
aan De Buitenkamer (1e prijs), Leef duurzaam met smalle beurs (3e prijs) en Make your 
own toy (2e prijs).  
 
- Sint Maarten kledingpas 

 
Stichting Leergeld van de Armoedecoalitie Utrecht 
heeft de Sint Maarten kledingpas in het leven 
geroepen.  
Op de pas staat een tegoed van € 150,- voor 
Utrechtse kinderen van 4 t/m 17 jaar en is tot en met 
maart 2023 in diverse winkels te besteden. 
 
 

- Women’s Voices 
De voorstelling Women’s Voices Utrecht door 
Culture Connection op 10 november in de 
Geertekerk was ontroerend mooi.  
Thema was de verbindende kracht van vrouwen 
door de eeuwen heen. De artiesten presenteren  
repertoire van en over vrouwelijke vredestichters, 
vrijdenkers en verbinders.  

about:blank
about:blank
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Women’s Voices komt tot stand in samenwerking met Utrecht 900, Geertekerk, 
Remonstrantse Gemeente Utrecht, Sint Maarten Utrecht, Koptische kerk Utrecht, Utrecht in 
Dialoog, Resto VanHarte, Gabriel Erlach en vele anderen. 
 
- Stadswandelingen 
Er werden in de Feestweek twee Sint Maarten stadswandelingen georganiseerd door  het 
Gilde Utrecht en Luuk Humblet. Beide wandelingen trokken meer deelnemers dan andere 
jaren, circa 20 elk, waaronder ook kinderen. 
Mogelijk organiseert Het Gilde daarom volgend jaar een aparte kinderwandeling.  

 
- Lichtprojectie Sint Maarten  
Op 11 november vanaf 18.00 uur werd het stadhuis op de Stadhuisbrug uitgelicht met een 
bijzondere lichtprojectie, een initiatief van Centrum Management Utrecht. 

 
Het verhaal van Sint Maarten zien we in een humoristische animatie afgebeeld over de hele 
voorkant van het gebouw. De bedoeling is dat dit komende jaren rond Sint Maarten wordt 
herhaald. 
 
- Ontvangst Delegaties uit Duitsland 
Op 11 november, de slotdag van Utrecht900, werd een delegatie  van de St. 
Martingemeinschaft Rottenburg-Stuttgart en de Kempener St. Martins- Verein door de SMU 
ontvangen. Er was een uitgebreid programma opgesteld met een concert door de 
steeldrummer Isidore York in de tuin van het Catharijneconvent, een ontvangst door de 
burgemeester tijdens de receptie in Leeuwenbergh, uiteraard bezoek aan de Parade bij het 
Spoorwegmuseum en het slotconcert in Tivoli Vredenburg. Een van de oudere Duitse gasten 
zei na afloop: “dit was de mooiste Sint Maartenviering van mijn leven!” 
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2.3.    Sint Maarten Parade 
- De Vuren van Sint Maarten 
In de aanloop naar de Parade brandde op drie plekken 
Het Vuur van Sint Maarten:  
vrijdag 4 november op het Berlijnplein in Leidsche Rijn,  
zaterdag 5 november in Overvecht, 
zondag 6 november in Hoograven.  
Evenementen vol licht, muziek, dans, eten en een 
meeneem-markt die samen bezocht werken door 
ongeveer 3500 wijkbewoners.  
Het grote vuurbeeld werd steeds aangestoken door 
‘vuurredenaars’ die een pleidooi hielden voor een 
verdraagzame stad. Ook hiervan zijn filmregistraties gemaakt, terug te kijken via 
www.vuurvansintmaarten.nl 
De Parade en de Vuren van Sint Maarten worden georganiseerd door Sharing Arts Society 
(SAS). 
 
- De XL Sint Maarten Parade Zonder Muren  

 
 
De Sint Maarten Parade 2022 vormde de 
spetterende afsluiting van de viering van Utrecht 900 
jaar, en trok maar liefst 23.000 bezoekers.  
 
Vanaf de zomer is er in alle 10 wijken van de stad 
gewerkt aan de mooiste lichtsculpturen en lampions. 
Alle wijken hadden en een thema, geïnspireerd door 
verhalen uit negen eeuwen geschiedenis van de stad.  
 
Langs de route waren ook lichtprojecties te zien op 
gebouwen en het Klokkenluidersgilde liet alle 
klokken tegelijkertijd horen.  
 
Er is een filmregistratie gemaakt die werd 
uitgezonden op RTV Utrecht en UStad. Te bekijken 
op YouTube  (153) Sint Maarten Parade 2022 - 
Aftermovie - YouTube 
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2.4.  Eigen producties SMU 
- Educatief project DOEboek – Burgerschap.  

De SMU heeft samen met de Stichting Vredeseducatie het DOEboek 
Burgerschap uitgebracht.  
Centraal door het hele DOEboek staat het verhaal van Sint-Maarten, de 
schutpatroon of beschermheilige van Utrecht en van veel andere steden in 
Europa.  
Het DOEboek is gericht op kinderen vanaf 8 jaar in het onderwijs, jeugd- en 

jongerenwerk en in de vrijetijdssector zoals musea, hotels en recreatiebedrijven. Het staat 
vol met interessante weetjes, acties, puzzels en verhalen voor kinderen uit het héle land.  
Het is een echt activiteitenboek waarmee kinderen op school of met (groot)ouders thuis op 
meer dan 100 manieren kunnen werken aan een mooie en vreedzame wereld. 
De Stichting Cultuur & School Utrecht is intermediair voor het onderwijs.  
Zie ook de website www.cultuurenschoolutrecht.nl 

 
- Vita Martinus   
Een nieuwe vertaling uit het Latijn van de Vita van Sulpicius Severus door Ton Meijers, lid 
van het Sint Maartenberaad. Komt uit in het voorjaar van 2023. 
 
- Gids Stadswandeling Sint Maarten 
In samenwerking met de SMU is de gids “Sint Maarten in Utrecht, 
sporen van een beschermheilige” uitgebracht in de Erfgoedreeks 
van Uitgeverij Matrijs. De route gaat langs locaties in de Binnenstad 
van Utrecht, die verwijzen naar Sint Maarten.  
De gids biedt een helder overzicht van de verbintenis tussen de 
schutspatroon en de stad. De tekst is gebaseerd op een eerdere 
uitgave, ook uitgebracht door de SMU, geschreven door Chris van 
Deventer (†) en René de Kam en uitgebreid met veel 
beeldmateriaal. Te koop bij boekhandel en VVV voor 12,95 euro. 

 
- Belevingsboek Bonne Route!  

Op 21 september 2022 is het boek Bonne Route! van 
Tjerk Ridder verschenen, mede mogelijk gemaakt door 
financiële en inhoudelijke ondersteuning vanuit de SMU.  
Bonne Route! is een aanmoediging vertrouwen te 
houden in de mensheid, je open te stellen en ruimte te 
maken voor onverwachte ontmoetingen. 
 Gebaseerd op zijn belevenissen tijdens zijn voettocht 
met zijn ezel Lodewijk van Parijs via Amiens, Ieper, 

Beveren, Utrecht, Afsluitdijk naar Groningen.  
Tjerk Ridder heeft op basis van zijn ervaringen de theatervoorstelling Bonne Route! 
gemaakt, en nu is er dus ook het boek, boordevol foto's en linkjes naar zijn songs. Voor meer 
info zie www.tjerkridder.com en de website van de SMU. 
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2.5. Activiteiten in de wijken 
In dit bijzondere jubileumjaar liepen voor het eerst alle 10 wijken van Utrecht mee in de 
grote Parade van 11 november. Iedere wijk met een eigen banier en een eigen thema. 
In vele wijken van Utrecht wordt Sint Maarten gevierd. Enkele voorbeelden.  
- Oog in Al  Hier houdt de Dominicuskerk samen met de wijkvereniging, de BSO en de 
kinderen van de scholen jaarlijks een inzameling voor de voedselbank de Wijkplaats in 
Lombok. Dit jaar was er ook een prachtige danslichtshow op het volle kerkplein. 
- Tuindorp 
Ieder jaar organiseren de Pauluskerk, de Tuindorpkerk, wijkvereniging Tuindorps Belang en 
de drie basisscholen in Tuindorp een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht. Het 
gaat hierbij vooral om houdbare producten.  
 
Hoofdstuk 3  Pers en publiciteit in 2022 
De Sint Maartensviering heeft dit jaar zeer veel publiciteit gekregen. Dit was duidelijk 
gerelateerd aan het feit dat Sint Maarten de slotmanifestatie vormde van Utrecht 900. We 
konden rekenen op inhoudelijke artikelen in DUIC, het AD/UN, een spread in het 
Uitmagazine en de Engelstalig MAG, in wijkberichten, op de site van RTV Utrecht etc. 
Daarnaast verscheen het programma van 11 november op de digitale borden door de hele 
stad. Voor de sociale media als Facebook en Instagram leunen we op de actieve bijdragen 
van Sharing Arts Society. 
 
- Uitzending ‘het Vuur van Sint Maarten’ door KRO/NCRV  
Landelijke aandacht in de media voor Sint Maarten was er ook: in deze uitzending over de 
betekenis van Sint Maarten bezocht Klaas van Kruistum het Vuur van Sint Maarten in 
Leidsche Rijn. Inwoners van Utrecht vertellen over hun bijdragen aan een betere 
samenleving. Stadshistoricus René de Kam laat de sporen van Sint Maarten in de stad zien. 
De uitzending is terug te kijken op NPO start 
 
- DocU Utrecht, de stad van Sint Maarten 
Utrecht, de stad van Sint-Maarten is bijzondere documentaire van RTV  Utrecht over de 
schutspatroon van onze stad. De band tussen Sint-Maarten en de provincie- hoofdstad gaat 
terug tot de vroege middeleeuwen en bleef de eeuwen door sterk. De DocU laat zien dat 
muziek hier een grote rol in heeft gespeeld. In de Universiteitsbibliotheek van Utrecht wordt 
een kopie van het muziekmanuscript van het Sint-Maartens Office bewaard. Bekijk de 
DocU  hier  
 
- Folders en affiches 
In 2022 zijn voor SMU 10.000 programmafolders, 250 A2 affiches en 250 A3 affiches gedrukt. 
De vormgeving door Studio Tomis is voortgezet. Inmiddels zijn er 4 afbeeldingen in deze 
reeks verschenen. Dit jaar is gekozen voor een bewerking van de lijntekening, die gemaakt is 
van de windvaan op de Domtoren. 

about:blank
about:blank
https://www.npostart.nl/het-vuur-van-sint-maarten/POMS_S_KN_20012094
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Het bedrijf Flyerman werd (betaald) ingezet voor verspreiding in de binnenstad en Leidsche 
Rijn. Beraadsleden zorgden voor de overige verspreiding naar deelnemers, scholen, kerken 
en kleinere locaties. De folder is ook verstuurd naar de collega’s van ons netwerk in Europa 
 
Daarnaast zijn voor de Sint Maarten Parade en de Vuren nog eens 22.500 flyers en 1000 
affiches verspreid in het Centrum van Utrecht en de wijken Leidsche Rijn, Overvecht en 
Hoograven. 
De folder is ook verstuurd naar de collega’s van ons netwerk in Nederland en Europa.  
De coördinatie van pers en publiciteit is in handen van Moniek Janssen die ook de 
marketing/communicatie van de Sint Maarten Parade verzorgt. Dit biedt een uitstekende 
mogelijkheid om elkaar in de communicatie te versterken.  
 
Hoofdstuk 4 Andere activiteiten 
4.1. Het Wonder van Sint Maarten. Utrecht een gelukkige stad!  
Eeuwen lang is op  4 juli het zomerfeest van Sint Maarten gevierd: de datum waarop hij tot 
bisschop van Tours werd gewijd, feest van de inwijding van de nieuwe basiliek in Tours en de 
translatie (overbrenging) van de sarcofaag met zijn lichaam naar de nieuwe basiliek. Het 
symposium sluit hierbij aan. 
Op 4 juli 2022 vond in het kader van Utrecht 900 in de Domkerk de presentatie plaats van 
‘Het Wonder van Sint Maarten – Utrecht een gelukkige stad’, met een symposium in het 
Academiegebouw.  
In het boek “Het wonder van Sint Maarten” geschreven door Prof. Els Rose van de 
Universiteit Utrecht (Mediëvistiek), staat de betekenis van Sint Maarten voor Utrecht 
centraal, in de middeleeuwen en nu.  
Een ruim hoofdstuk is gewijd aan onze huidige Sint Maartensviering en kwam tot stand in 
nauwe samenwerking met SMU en SAS.   
Gedurende de hele zomer van 2022 was in de Domkerk een tentoonstelling op panelen te 
zien gebaseerd op de inhoud van het boek. Check voor meer 
info www.hetwondervansintmaarten.nl 
 
4.2.  Immaterieel erfgoedspotter  
De QR code op de Domkerk is afgelopen jaar 139 keer gescand. (ter 
vergelijking, het gemiddelde aantal landelijk is 70). Door middel van deze 
'Immaterieel Erfgoedspotter' krijgen bezoekers filmpjes en foto’s te zien 
van de Sint Maartensviering in Utrecht. Het informatiebordje is een 
initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en 
de Stichting Sint Maarten Utrecht.  
Er is een tweede bordje beschikbaar, een goede locatie wordt daarvoor 
nog gezocht. 
 
 
 

 

about:blank
about:blank
http://www.hetwondervansintmaarten.nl/
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4.3.  Het Grote Utrecht Stadsdiner 
Voor de derde maal zaten tijdens het Grote Utrecht Stadsdiner op 17 oktober ongeveer 8000 
Utrechters als één grote familie met elkaar aan tafel.  
Met het ‘DNA’ van Sint Maarten in gedachten deelden zij verspreid over tal van plekken in 
de stad hun maaltijd met elkaar.  
De 2000 gratis diner-pakketten met ingrediënten gingen deze keer ook naar 10 openbare 
eetlocaties in de stad. Via de nieuwe samenwerking met Stichting Eet Mee kon iedereen zich 
hier inschrijven voor ontmoeting en samen een maaltijd te delen.  
Het Grote Utrecht Stadsdiner is een initiatief onze partner Sharing Arts Society i.s.m. de 
Armoedecoalitie Utrecht. Meer info op www.stadsdinerutrecht.nl 
  
4.4.  Herdruk stripboek 
Dit jaar is een herdruk van het Stripboek “Sint Maarten, een levende legende” verschenen. 
De SMU heeft als garantie 300 exemplaren à €12,95 van de uitgever Matrijs afgenomen, 
waardoor de publicatie financieel mogelijk werd.  
Commissie Stripboek: Aram Adriaanse, Kasper Driehuijs, Rien Sprenger.  
 
4.5. Verhalen van Licht 

 
In de aanloop naar Feestweek van Sint Maarten kon men van 
15 oktober t/m 10 november genieten van een expositie van 
lichtsculpturen die vorig jaar werden gemaakt door bewoners 
van de stad.  
Deze expositie in de Catharinakathedraal trok meer dan 6000 
bezoekers. Het succes was mede te danken aan de 
succesvolle tentoonstelling ‘Gospel’ in het naastgelegen 
Museum Catharijneconvent. De meeste bezoekers namen bij 
het verlaten van het museum een kijkje in de kathedraal.  
Leuk feitje: hier werden meer dan 500 SMU-programmaflyers 
meegenomen.   
 

 
Hoofdstuk 5 Europese Culturele Route Via Trajectensis 
 
5.1. Via Trajectensis 

 
 
Het paneel met de “voetstap” van Sint Maarten naast de 
bronzen deuren van de Domkerk, markeert het startpunt 
van de Via Trajectensis.  
De activiteiten rond deze route  en de traditie van Sint 
Maarten zijn geëvalueerd door de Raad van Europa. De 
slotconclusie luidt: 

about:blank
about:blank
http://www.stadsdinerutrecht.nl/
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Dans certains pays, le patrimoine Martinien est très vivace et impacte l’ensemble de la 
société. Utrecht (Pays-Bas) est un exemple très illustratif du poids de Saint Martin dans la vie 
locale : la ville vient de se doter d’une nouvelle identité visuelle et celle-ci s’est inspirée de la 
légende du manteau pour proposer un logo et une typographie créée spécialement avec les 
lettres coupées en biais comme avec une épée.  
Daarmee is de certificering weer verlengd. 
 
Deze route is ontwikkeld door het Sint Maartensberaad Utrecht en loopt van Tours en 
Amiens in Frankrijk door België via Utrecht naar de Martinitoren in Groningen en vice versa. 
De route draagt bij aan de Kernwaarden, zoals die door de Raad van Europa zijn vastgesteld:  

-  Mensenrechten  
- Culturele democratie en diversiteit  
- Wederzijds begrip en grensoverschrijdende uitwisseling. 
- Duurzaamheid, ecologie en klimaat. 

Het geheel staat in het teken van slow tourism, dus bedoeld voor fietsers en wandelaars. 
 
5.2. De Martinusroute in Nederland 

 
Het Nederlandse deel van de Via Trajectensis heet 
Martinusroute. Het is een culturele route langs 
kerkelijk en militair erfgoed in het teken van Sint 
Maarten met als overkoepelend thema Delen en 
Duurzaamheid. 
Startpunt is de Domkerk in Utrecht. Naar het 
Zuiden gaat het traject via Doorn, Zaltbommel, de 
Waterlinies en Breda naar onze partner in België, 
het Koninklijk Sint-Maartencomité in Beveren bij 
Antwerpen.  
Naar het Noorden volgt de route de Stelling van 
Amsterdam, de Afsluitdijk of in de zomermaanden 
met de boot van Enkhuizen naar Stavoren via  
Sneek naar de Martinitoren in Groningen.  
Website: www.martinusroute.nl 
 

Organisaties waar onder meer mee wordt samengewerkt zijn: 

• Liniebreed Ondernemen – Samen sterk over de hele linie 
www.liniebreedondernemen.nl  
In principe is overeenstemming bereikt met de Stichting Liniebreed Ondernemen 
over de mogelijkheid om het Martinuspad via de Waterliniepaden te laten lopen. 

about:blank
about:blank
http://www.martinusroute.nl/
about:blank
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• Voor de provincie Utrecht is dat Recreatie Midden Nederland: Wandelroutenetwerk, 
de uitvoeringsorganisatie van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
www.recreatiemiddennederland.nl/routes  

•  
 
5.3. Gulden route 
Onze Sint Maartensvrienden uit de Martinistad Groningen, de Vereniging Vrienden 
Martinikerk en de Vereniging voor Volksvermaken, ontwikkelen een oostelijke variant op de 
Martinusroute vanuit Groningen naar Utrecht. 
 
5.4.     Flyer Martinusroute  
De website www.martinusroute.nl ging eind 2021 online. Dit platform 
biedt mogelijkheden om het Nederlandse deel van de route beter te 
promoten en samenwerking zichtbaar te maken.  
Op basis van de route- informatie is nu ook een A5 flyer ontworpen 
met korte uitleg in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Er zijn 
ongeveer 1500 flyers verspreid over 50 belangrijke locaties langs de 
route, zoals Slot Loevestein, Kasteel Radboud en diverse VVV 
kantoren. 
Google Analytics laat zien dat er van maart - mei tussen de 450-600 
actieve bezoekers van de website zijn per maand. Na mei 2022 loopt dit langzaam weer 
terug naar het aantal voor mei. En de rest van het jaar ligt dit aantal tussen de 125 - 200. Het 
grootste aantal bezoekers kwam terecht op de site via zoekmachines en VVV Brabantse 
Wal.   
Voorzichtige conclusie is dus dat het hogere bezoek aan de website tussen maart en mei 
hieraan te koppelen is. 
 
5.5. ENPP 
Voor een verdere invulling van de route zijn nieuwe contacten gelegd met het ENPP 
(European Network Places of Peace). Aan de Via Trajectensis en zeker ook op de 
Martinusroute in België en Nederland liggen meerdere steden waar vredesverdragen of 
capitulaties zijn getekend. Een belangrijke rol krijgt daarbij Slot Loevestein. 
www.placesofpeace.eu 
 
5.6. Netwerk in Nederland 
Steden of organisaties  langs de route die deelnemen zijn: 
-Vereniging Vrienden Martinikerk Groningen  
- Vereniging voor Volksvermaken in Groningen  
-Stichting Sint-Maartensfeest Zaltbommel  
-Stichting Beeld Sint-Maarten, Zaltbommel 
-BUAS Breda  
-Sint Martinusgilde Princenhage  
-Stichting Sint Maarten Leiden 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.martinusroute.nl/
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Het Netwerk zou dit jaar op 16 december bijeenkomen in Zaltbommel. Helaas kon dit op het 
laatste moment door het uitzonderlijk slechte weer niet doorgaan. De bijeenkomst is 
verplaatst naar 10 februari 2023. 
 
Hoofdstuk 6 Internationale contacten  
 
6.1 Deelname conferentie 
De SMU heeft in 2022 aan het internationale congres van de Fédération Européenne Centre 
Culturel Saint-Martin de Tours' in Beveren (B) deelgenomen. Van 12 mei tot 14 mei. 
Er waren 12 delegaties uit 7 Europese landen te gast: Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië, 
Kroatië, Slovakije, Slovenië en Polen. 
Kasper Driehuijs en Rien Sprenger waren namens  de SMU onze vertegenwoordigers. Gast 
was- als ervaringsdeskundige- Tjerk Ridder, die de route met zijn ezel-  heeft gelopen van 
Parijs via  Amiens en Utrecht naar Groningen.  
Op het congres werd ondermeer de wandelgids gepresenteerd van de 450 km lange 
bewegwijzerde Martinusroute door België. Daarmee zijn de trajecten door Nederland en 
België van de Via Trajectensis in kaart gebracht en aan elkaar verbonden. 
Onze voorzitter, Kasper Driehuijs memoreerde de activiteiten van de SMU in 2021 en 2022. 
Voor 2023 werd het Centre Culturel Saint Martin – Puglia in Zuid Italië als organisator 
gekozen. 
 
6.2. Martinusroute in België 
De aansluiting vanuit Nederland loopt 
via Bergen op Zoom naar Beveren bij 
Antwerpen. 
Het Koninklijk Sint-Maarten Comité van 
Beveren heeft deze route uitgerold. Bij 
Menen gaat de route de grens over 
naar Frankrijk. 
Net als in Nederland loopt de route 
grotendeels over bestaande wandel- 
paden: Grote Routepaden. 
Anders dan in Nederland werken 
overheidsinstanties, zoals de 
aanliggende gemeenten, enthousiast mee en financieren zij ook voor een groot deel de 
bewegwijzering enz. 
 
6.3. Het (ei)land Sint Maarten 
Al langer heeft de SMU het plan om de Via Trajectensis uit te breiden met een traject over 
het eiland Sint Maarten, dat deels behoort tot Frankrijk. De werknaam is Roots and Routes. 
Het ligt in de bedoeling, dat Tjerk Ridder ook daar met een ezel over het hele eiland loopt, 
zoals hij dat ook in Europa deed van Parijs naar Groningen. 

about:blank
about:blank
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In dat kader is contact gelegd met 2 stichtingen op Sint Maarten 4C Foresee en de Dow’s 
Musical Foundation ter voorbereiding van dit project. Deze stichting heeft als doel educatie 
en in stand houden van het cultureel erfgoed van steel pan music. Isidore York, steel 
drummer, was daartoe op onze uitnodiging aanwezig op de slotdag van Utrect900. Zie ook 
2.2: Aubade en 4: slotdag Utrecht900. 
De 4C Foundation zet zich in voor educatie projecten voor kinderen op de Caraïbische 
eilanden van het koninkrijk. 
 
6.4. Vredesweek in Beveren (B) 
In de vredesweek van 17 t/m 25 september met als thema “Generatie Vrede” is het 
belevingsboek Bonne Route van Tjerk Ridder in België officieel gepresenteerd in Beveren,  
onze Vlaamse partner van de Martinusroute. Rien Sprenger, lid van het Sint Maartensberaad 
was daarbij aanwezig. 
  
Hoofdstuk 7 Financiële verantwoording 
 
7.1  Financiering 
Waar de Stichting Sint Maarten Utrecht jaren lang volledig op vrijwilligers en tot en met  
2019 op een bescheiden jaarlijkse bijdrage van de gemeente Utrecht (€ 5.500 uit 
Volksfeesten bij Kabinetszaken) draaide, was 2022 het laatste jaar van een driejarige 
subsidie vanuit het initiatievenfonds.  
Een aantal activiteiten overstijgen inmiddels het vrijwilligersniveau. Om ook in de toekomst 
te kunnen blijven voldoen aan de tripartite samenwerking in Utrecht met SAS en Museum 
Catharijneconvent, de Gemeente Utrecht, het Landelijk Netwerk, de educatieve en 
erfgoedactiviteiten en het participeren in het internationaal netwerk is verdere 
professionalisering nodig met een bijbehorende financiering.   
In 2022 is bij het Groene Golf Team een voorstel neergelegd voor meerjarige subsidie aan de 
SMU. Op grond van het advies van de Beslistafel heeft de gemeente besloten eenmalig voor 
maximaal 3 jaar maximaal € 15.000,- per jaar bij te dragen. Daarmee is de continuïteit van 
onze activiteiten gewaarborgd voor de komende drie jaren. Voor het overige zullen wij op 
zoek gaan naar aanvullende financieringsbronnen. 
 
De jaarrekening over 2022 is op aanvraag beschikbaar in een aparte bijlage. 

 
Utrecht, 22--01-2023 
Kasper Driehuijs, voorzitter 
Donald Huiskes, secretaris  
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