
Het feest van Sint-Maarten op 11 november heeft een 

lange traditie. In de Middeleeuwen was het een echt 

volksfeest, alle lagen van de bevolking vierden het. 

Tegenwoordig is het vooral een feest voor kinderen 

en wordt het maar op enkele plaatsen in Nederland 

nog gevierd.

Sint-Maarten heet eigenlijk Martinus. Hij wordt 

geboren in 316 in Hongarije. Eerst is hij offi cier in het 

Romeinse leger. Hij wordt christen en verlaat het 

leger. Als monnik leidt hij een leven van armoede en 

naastenliefde. Tenslotte kiezen de mensen van Tours 

(Frankrijk) hem als bisschop. Sint-Maarten sterft op 8 

november 397. Op 11 november wordt hij plechtig 

begraven in Tours. Die dag is zijn feestdag geworden. 

De verering van Sint-Maarten verspreidt zich over 

heel Europa. Zo is hij de patroon van Frankrijk en 

Hongarije maar ook beschermheilige van Utrecht, 

Bolsward, Groningen (stad), Salzburg (Oostenrijk) en 

Genk (België).

Het Sint-Maartensfeest, Pieter Balten, 

tweede helft 16e eeuw, RMCC s39

Het gaat er vrolijk en luidruchtig aan toe op dit schil-

derij. Het wijnvat is aangeslagen en de mensen 

verdringen elkaar om toch maar zoveel mogelijk van de 

nieuwe wijn te bemachtigen. Een man, vlakbij de ton, 

laat de wijn die uit het vat spuit zo in zijn mond lopen.

Sint-Maarten en de nieuwe wijn
Rond 11 november komt in de Middeleeuwen in 

Utrecht de nieuwe wijn aan. In die tijd is het witte 

rijnwijn, gekocht in Keulen. De primeurwijn kan dan 

meteen worden uitgedeeld aan de deelnemers van de 

plechtige kerkelijke optocht ter ere van Sint-Maarten. 

Op dit schilderij zien we ook allerlei verwijzingen 

naar de wijn. Bovenop het vat is een bezem gestoken 

met daaraan een blauwe vlag. Het uitsteken van een 

takkenbos of vlag aan de gevel van een herberg was 

in de Middeleeuwen het teken dat er een nieuw 

vat werd aangeslagen. Op de blauwe vlag heeft de 

schilder twee gekruiste krukken en de inscriptie: 

SINT MAE[RTEN] geschilderd.

Een morele les
Wat is de betekenis van dit schilderij? Op een on-

opvallende plaats, rechtsonder is de heilige geschil-

derd. Hij snijdt zijn mantel in tweeën. Een groepje 

berooide mannen houdt hun bedelnap omhoog. Dit 

staat in schril contrast met de vrolijke, gezonde groep 

mensen in het midden van het schilderij. Wil de 

schilder ons duidelijk maken dat al dat zuipen en 

zingen geen pas geeft? Dat barmhartigheid de echte 

christelijke levenshouding is? Met deze boodschap 

staat Balten niet alleen. Meer schilders vragen in hun 

schilderijen aandacht voor een goed christelijk leven. 

HET FEEST VAN SINT-MAARTEN 
OP 11 NOVEMBER

FEEST!
WEET WAT JE VIERT
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Sint-Maarten als seizoensheilige

De Misse van Sint Merte, 
brengt ons de winter in ’t herte.

Deze weerspreuk geeft aan dat rond 11 november het 

winterseizoen aanbreekt. In onze moderne maat-

schappij met centraal verwarmde huizen en voorraad 

in de diepvries is de winter geen vijand meer. Vroeger 

dachten de mensen daar anders over. De winter was 

een zware tijd waarop men zich goed moest voorbe-

reiden. Daarom kregen de armen en de kinderen met 

Sint-Maarten traditioneel wat lekkers om de koude 

tijd door te komen. Ze gingen daarom de huizen 

langs met lampionnen die gemaakt waren van 

uitgeholde suikerbieten, koolrapen of pompoenen. 

Jongeren ontstaken op de lege akkers en velden grote 

Sint-Maartensvuren. Tot in de negentiende eeuw 

blijft dit zo. Daarna wordt Sint-Maarten steeds 

minder gevierd. In de jaren na de Tweede Wereldoor-

log komt er een opleving. Katholieke jeugdorganisa-

ties gaan het Sint-Maartensfeest weer organiseren.

Relieken van Sint-Maarten
Veel kerken bezitten een reliek van de patroonheilige, 

meestal veilig opgeborgen in het altaar. Het liefst 

hebben ze een primair reliek: een stukje bot, wat 

haren of andere lichaamsdelen. In de Middeleeuwen 

hebben Utrechtse bisschoppen steeds geprobeerd een 

reliek van Sint-Maarten te krijgen. In ieder geval 

heeft de Domkerk vanaf 1173 een wervel van Martinus. 

En in 1504 vermeldt de inventaris van dezelfde kerk 

een stukje schedel, een duim en de hamer van de 

patroonheilige.

Nieuwe aanwinst
In deze reliekhouder in Museum Catharijneconvent 

wordt een stukje van de schedel van de heilige 

Sint-Maarten bewaard. Op de buitenkant van de 

houder zijn scènes uit het 

leven van Sint-Maarten 

afgebeeld.

Sint-Maarten bewaard. Op de buitenkant van de Sint-Maarten bewaard. Op de buitenkant van de 

LEGENDEN OVER 
SINT-MAARTEN
Over Sint-Maarten bestaan allerlei legenden. Het zijn

verhalen waarin wordt verteld wat men graag over

deze heilige wil weten. De bekendste verhalen zijn

hieronder te lezen.

Het delen van de mantel
De gebeurtenis waardoor Sint-Maarten het meest 

beroemd is, vindt plaats in de periode dat hij nog 

ruiter bij het Romeinse leger is. Op een gure winter-

dag ontmoet hij bij een van de stadspoorten van 

Amiens (Frankrijk) een bedelaar. Deze man smeekt 

de voorbijgangers in Christus’ naam om een aalmoes. 

Niemand schenkt aandacht aan hem. De jonge 

soldaat Martinus echter pakt zonder aarzelen zijn 

zwaard, snijdt zijn soldatenmantel doormidden en 

geeft een helft aan de bedelaar. ’s Nachts krijgt 

Martinus een droom. Christus verschijnt aan hem 

als bedelaar, gehuld in diezelfde halve mantel. Dit 

was voor Martinus een hemels teken om zijn leven 

aan God te wijden.  

Reliekkistje van Sint-Maarten, 
Nederland 20e eeuw, StCC v388
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De bijl of hamer van Sint-Maarten
Hoewel er in Gallië in de vierde eeuw wel christenen 

zijn, is het merendeel van de bevolking op het 

platteland nog niet bekeerd. Na zijn bisschopswijding 

gaat Sint-Maarten op weg om het geloof te verkondigen 

en de heidense gebruiken te verdrijven. Lang is er 

geloofd, dat de cultische bijl of hamer, die nu in de 

klooster gang van Museum Catharijneconvent wordt 

tentoon gesteld, door de heilige is gebruikt. Hij zou 

ermee afgodsbeelden hebben kapotgeslagen. Op de 

zilveren steel van de bijl is een Latijnse inscriptie 

leesbaar, die (vertaald) luidt: ‘De ijdele afgodsbeelden 

storten neer, getroffen door de bijl van Martinus. Laat 

niemand geloven dat zij die zo makkelijk neerstorten, 

goden zijn.’ De hamer was een beroemd reliek uit de 

kerk schat van de Utrechtse Dom.

De genezing van een melaatse
Op weg naar Parijs ontmoette Sint-Maarten even 

buiten de stadsmuren een melaatse man. Zijn mede-

reizigers negeren de zieke, maar Sint-Maarten gaat 

naar hem toe. Hij kust hem tot verbijstering van 

iedereen op beide wangen. Nog groter is de verbazing 

als na de omhelzing de zweren van de man als bij 

toverslag zijn verdwenen. Melaatsheid of lepra is in 

de tijd van Sint-Maarten een verschrikkelijke ziekte, 

waarvoor geen genezing is. Bovendien is de ziekte 

besmettelijk, zodat melaatsen 

geweerd worden uit de 

samenleving. Ze dragen 

een klepper of bel bij zich 

zodat de mensen ze al 

van ver horen aankomen. 

Bedelen is dan de enige 

manier om te overleven.
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Sint-Maartensfeest
Tussen 1950 en 1960 wordt het Sint-Maartensfeest 

vaak georganiseerd door katholieke jeugdorganisaties 

zoals het Jongensgilde en Jong Nederland. Sint-Maarten 

is de patroonheilige van deze verenigingen. 

Zij organiseren in steden en dorpen optochten. 

De stoet eindigt vaak bij een Sint-Maartensvuur.
Bijl of hamer van Sint-Maarten,

12e-14e eeuw, hamersteen:
1000-700 v.Chr., OKM m38, 

te zien in het kloostergebouw
van het museum

Sint-Maarten als bisschop geeft een bedelaar geld.

Wandtegel met vijf Sint-Maartenszangertjes met lampions 
en een uitgeholde voederbiet, Tegelen, ca. 1960, RMCC v903

Kijk voor meer informatie 
op onze website: 
www.feestweetwatjeviert.nl
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