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St.Ursula  

Relatie met de tentoonstelling 
De heilige Ursula is de naamgeefster van de Ursulinen 
 

“Ursula en de Elfduizend Maagden, ook wel Ursula van Keulen genoemd, was een 
koningsdochter uit de 4e eeuw die later heilig werd verklaard. Ze is patroonheilige van de 
leraressen en schoolkinderen. Ze wordt aangeroepen tegen oorlog en voor een goed huwelijk. 
Haar feestdag valt op 21 oktober.  

De legende vertelt het verhaal van de mooie koningsdochter uit Ierland. Haar vader was de 
christelijke koning Deontus. De Engelse barbaarse koning vraagt koning Deontus haar hand voor 
zijn zoon Aetherius en wil daar eventueel wel een oorlog aan wagen. Deontus aarzelt, maar 
Ursula geeft hem enkele voorwaarden waaronder zij wel wil trouwen. Die voorwaarden zijn 
stuur 10 mooie maagden, elk nog eens begeleidt door 1000 maagden en nog 1000 maagden 
voor haarzelf. Daarnaast wilde zij nog boten om een pelgrimsreis naar Rome te maken. Hier 
wilde zij 3 jaar voor uittrekken, de tijd waarin de prins zich kon voorbereiden en toe kon treden 
tot het christendom.  

Zij vertrekken na een goede training per boot en leggen aan bij Keulen, daar verschijnt een 
engel die voorspelt dat zij bij terugkomst de marteldood zal sterven evenals haar elfduizend 
maagden en hun begeleiders. Ze reizen door naar Rome waar ze door de Paus ontvangen 
worden. Als ze terugreizen, reizen met hen ook de Paus en verschillende priesters mee.  

Keulen wordt op dat moment belegerd door Attila en zijn Hunnen. Zij vermoorden het hele 
gezelschap behalve Ursula die ontkomt aan de slachtpartij. Attila ziet haar, wordt verliefd op 
haar en wil haar huwen. Zij weigert echter en door woede overmand schiet hij Ursula met twee 
pijlen dood. 

Na de slachting door de Hunnen, wordt dit leger verdreven door een hemels leger van de 
elfduizend maagden van Ursula. De zoon van de Engelse koning ging haar tegemoet en ook hij 
sterft door toedoen van de Hunnen maar wel in de armen van Ursula.”  
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