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Deel 1
Traditionele en minder traditionele
levensbeschrijvingen van Martinus
Hoewel er in de loop van de geschiedenis heel wat is neergepend over Sint-Maarten, bestaan er weinig of geen contemporaine bronnen. Behalve een brief van Paulinus van Nola die uiteindelijk weinig
of geen historische informatie verstrekt over de figuur van Martinus en een inscriptie uit Vienne die
Martinus vermeldt als bisschop van Tours moeten we ons voor gegevens over het leven van Martinus
volledig baseren op het oeuvre van Sulpicius Severus : een levensverhaal dat werd geschreven in 396,
dus nog voor de dood van Martinus, een aantal brieven waarin een aantal zaken verder worden verduidelijkt en waarin ook de dood en begrafenis van de heilige wordt beschreven en een aantal dialogen
waar dieper wordt ingegaan op de postume wonderen die de heilige zou hebben verricht. Dit wordt
aangevuld door de latere werken van Paulinus van Perigueux, Venantius Fortunatus en Gregorius van
Tours, die als “de vier evangelisten van Martinus” aan de basis liggen van de middeleeuwse beeldvorming rond de heilige. Dit corpus is heel verschillend benaderd door wetenschappers, gaande van het
hyperkritische werk van E. Babut, die ervan uitgaat dat behalve het feit dat Martinus bestaan heeft en
bisschop is geweest van Tours, er uiteindelijk niets vast staat over zijn leven tot devote boekjes uit de
19de eeuw die alle verhalen rond de heilige voor waar aannemen. Een mijlpaal in de kennis omtrent
de heilige Martinus is het werk van J. Fontaine, die er in slaagt de verschillende gelaagdheden van het
verhaal van Sulpicius uiteen te rafelen en de historische aspecten te scheiden van het door Sulpicius
aangebrachte beeld van de universele asceet-bisschop. Maar zelfs dan nog blijken er meningsverschillen te blijven bestaan. We proberen dit in de hierop volgende schets van het leven van de heilige
duidelijk te maken.

De zogenaamde lange chronologie
Familie, geboorte en jeugd (316 – 331)
Martinus wordt geboren in Sabaria, hoofdstad
van Pannonia Prima, het huidige Szombathely
in Hongarije. Als geboortedatum wordt meestal
316/317 aangehaald. Zijn vader was op dat
ogenblik militair tribuun en was gestationeerd
in Pannonië. Deze provincie stond toen in het
brandpunt van de politieke ontwikkelingen. Ze
vormde het strijdtoneel tussen Constantijn enerzijds en Licinius anderzijds. Licinius had bij de
rijksdeling van 308 immers het augustusschap
verkregen dank zij zijn vriendschap met keizer
Galerius maar had behalve in Pannonië weinig
of geen daadwerkelijke invloed. Deze provincie,
die voorheen onder het bevelhebberschap van
Galerius stond kon hij na zijn dood in 311 veilig
stellen. Zijn suprematie werd hem betwist door
Maximinus, die zijn gebieden in 313 binnenviel maar verslagen werd door de troepen van
Licinius, die bij die gelegenheid eveneens onder
christelijke vlag bleken te strijden. In de nasleep

hiervan liet Maximinus het leven, wat ervoor
zorgde dat Constantijn en Licinius als augusti
overbleven. Bij de uiteindelijke herverdeling
van het rijk vormden de Balkanprovincies het
struikelblok, aangezien deze deel uitmaakten
van het deel van Licinius, maar Constantijn ze
onder zijn invloedssfeer wenste te trekken. Dit
leidde tot een oorlog tussen beide keizers in 316.
Constantijn won het pleit en werd heerser over
de Balkan, met uitzondering van Thracië. De
vader van Martinus heeft, gezien zijn aanwezigheid in deze streek in de periode van de oorlog
tussen beide keizers, in deze campagnes een rol
gespeeld. We weten niet of hij in het kamp van
Constantijn dan wel in dat van Licinius thuishoorde. Waarschijnlijk hadden de ouders van Martinus niets met deze streek te maken en waren ze
veeleer afkomstig uit de omgeving van noordelijk
Italië, waar Martinus zijn latere jeugd doorbracht
en waar we hem nog later ook terugvinden in de
omgeving van zijn ouders in een poging deze te
bekeren. Martinus was duidelijk niet afkomstig
uit de oude senatoriale adel, veeleer moeten zijn
wortels gezocht worden in de ridderstand die in
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deze periode zeker in militaire context sterk aan
belang had gewonnen. Uit niets blijkt dat de
ouders van Martinus christen waren, integendeel,
uit zijn latere leven komt naar voor dat hij er nog
in slaagt zijn moeder te bekeren, maar niet zijn
vader. De jonge Martinus moet echter al vroeg
op de één of andere wijze met het christendom in aanraking zijn gekomen. Dit gebeurde
waarschijnlijk niet zozeer in zijn geboortestreek
als wel later in zijn jeugdjaren. We weten dat
zijn vader niet gelegerd bleef in Pannonië en dat
Martinus minstens een gedeelte van zijn jeugd
heeft doorgebracht in Pavia, dat al van in de derde eeuw een bisdom was en dus een christelijke
gemeenschap had. Hier kan hij zijn eerste contacten met het christendom hebben opgedaan.
Martinus in het leger (331 – 356)
De jonge Martinus voelde zich al als kind of als
jongeling geroepen om een kerkelijk ambt na te
streven, maar raakte verstrikt in het maatschappelijke systeem van het laatromeinse rijk dat hem
voorbestemde tot een militaire carrière. Zelfs zijn
naam, verwijzend naar de Romeinse oorlogsgod duidt hierop. Hij werd dan ook al op jonge
leeftijd, waarschijnlijk omstreeks zijn vijftiende levensjaar, dus in 331/332, ingelijfd in het Romeinse leger onder keizer Constantijn. Omstreeks
334-338, op het einde van diens regeerperiode,
vinden we hem volgens Sulpicius Severus terug
in Amiens, waar de episode met de manteldeling zich blijkt af te spelen. Traditioneel wordt
Martinus in een ruitereenheid gesitueerd. Op
dit ogenblik echter is in het relaas van Sulpicius
nergens een verwijzing te vinden dat dit ook al in
Amiens het geval was. Wel verwijst hij naar de
witte wollen mantel, wat eventueel een anachronisme zou kunnen zijn voor de witte mantel die
kenmerkend was de elite-eenheid waar hij op
latere leeftijd zou hebben toe behoord. In een
aantal bronnen leidt dit ertoe Martinus onder te
brengen in een eenheid van zware ruiterij die
de naam “equites cataphractarii Ambianensis”
meekrijgt. Het is niet onmogelijk dat zijn vroege
carrière in deze eenheid is gestart. Uiteindelijk
verloor deze zware ruiterij aan belang omdat ze
in heel wat omstandigheden slechts moeilijk in
te zetten waren. Zeker na de lamentabele inzet
tijdens de slag bij Straatsburg onder Julianus
verdwijnen ze in het westen snel van het toneel.
We weten uit beschrijvingen door Ammianus
Marcellinus en Zosimus dat Julianus niet alleen
deze reguliere cavalerie-eenheden met zich
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mee had in Straatsburg tijdens de Alemannische campagnes, maar ook een groep van een
tweehondertal speciaal uitgekozen bereden
lijfwachten, waarschijnlijk een detachement
van een van Constantius’ scholae, een van de
twaalf elite-eenheden (vijf in het westen, zeven
in het oosten, van ongeveer 500 ruiters elk die
dienden als keizerlijke ruiterij. De specifiek aan
de keizer toevoegde lijfwachten stonden bekend
als de candidati omwille van hun witte mantels.
Martinus lijkt zich te hebben opgewerkt tot een
lid van deze scholae. Hierin blijkt hij de graad
van circitor te hebben bekleed, een graad die
hem als zoon van een veteraan een dubbele
soldij opleverde en, zonder daarom een hogere
officiersgraad te zijn, toch een extra verantwoordelijkheid inhield, meer specifiek op het vlak van
de organisatie van de wacht. Waarschijnlijk zal
dit in de scholae minder het geval zijn geweest
dan in de reguliere eenheden en zal het financiële aspect hierin hebben doorgewogen.
Een normale volledige carrière in het leger
bestond uit een diensttijd van 25 jaar. Dit zou
inhouden dat de legerdienst van Martinus er
wettelijk op zat in het jaar 356/357, dus in volle
campagne van Julianus aan de Gallisch-Germaanse grens. We weten dat Julianus op dat
ogenblik nog niet was overgegaan tot openlijk
anti-christelijke activiteiten. Uit de biografie van
Martinus zou moeten blijken dat er een conflict
ontstaat tussen keizer Julianus en Martinus over
het verlaten van het leger bij Worms, aan de
vooravond van een veldslag tegen de Germanen.
Julianus heeft in dit kader echter zijn slechte
naam als “apostatus”, de Afvallige, tegen. Dit
levert voldoende stof op voor Sulpicius Severus
om de christelijke inzet van Martinus naar voor te
schuiven en hem zo zijn leven in de waagschaal
te laten leggen voor zijn geloof. Martelaarschap stond in deze periode, nog zo kort na de
laatste vervolgingen in het begin van de vierde
eeuw, nog altijd heel hoog aangeschreven. Het
optreden van Martinus in deze context moet dan
ook waarschijnlijk veeleer als symbolisch worden
gezien voor zijn bereidheid om het martelaarschap op zich te nemen. Gezien zijn pensioengerechtigde leeftijd zal Martinus zonder veel
problemen na 25 jaar dienst het leger hebben
kunnen verlaten. Het lijkt er niet op dat enige
confrontatie tussen hemzelf en de keizer in deze
optiek noodzakelijk zal zijn geweest. In de korte
chronologie van zijn leven zou hij op dat ogenblik
nog maar 20 jaar zijn geweest en niet langer dan

5 jaar in het leger hebben gediend. Dit zou dan
wel aan de basis van een conflict met Julianus
kunnen hebben gelegen. Wat ondertussen wel
al leefde was de vraag in hoeverre een christen
eigenlijk ook een militair kon zijn. Veel meer dan
de militairen zelf zal deze vraag het lezerspubliek
van de vita hebben beziggehouden, zodat ook
dit kan hebben meegespeeld in de verslaggeving
omtrent deze gebeurtenissen.
De ascetische periode (356 – 371)
In 356, nadat hij het leger heeft verlaten, begeeft Martinus zich naar Poitiers, waar hij zich
waarschijnlijk gaat verdiepen in de orthodox
christelijke theologie. Hij komt er immers terecht
in de diocees van Hilarius van Poitiers, die op dat
ogenblik wordt aanzien als de grootste theoloog
van het westen. Jammer genoeg bleek zijn associatie met Hilarius eerst niet van lange duur, want
kort na de aankomst van Martinus werd Hilarius
verbannen naar het Oosten.
Hilarius van Poitiers (ca 300 – ca. 368) werd op
het einde van de derde eeuw geboren in Poitiers
in een heidense Romeinse familie van enige
invloed. Hij kreeg daardoor ook een gedegen
opleiding. Later ruilde hij zijn neoplatonische
achtergronden in voor een christelijke levensvisie.
Hij werd omstreeks 353 verkozen tot bisschop
van Poitiers. Onmiddellijk daarna begon hij zijn
strijd tegen het oprukkende Arianisme, onder
andere door het bewerkstelligen van de verbanning van bisschop Saturninus van Arles. In de
nasleep van dit gebeuren tikte hij zelfs keizer
Constantius II op de vingers in een geschrift
omtrent de vervolgingen die door de Arianen
op het getouw waren gezet in 355. Tijdens een
bisschoppensynode die door de keizer werd
samengeroepen in Béziers in 356 werd Hilarius bij keizerlijk bevel verbannen naar Phrygië,
samen met bisschop Rhodanus van Toulouse.
Hij bleef bijna vier jaar in ballingschap. Hilarius
bleef echter sterk met zijn diocees verbonden en
schreef in 358, 359 en 360 in ballingschap twee
bijzonder sterke theologische werken tegen het
Arianisme en over de orthodoxe opvatting van de
Drievuldigheid. Martinus kan dus slechts heel
korte tijd (of zelfs niet) in de omgeving van Hilarius hebben verbleven. We zien hem dan ook heel
snel verdwijnen uit Poitiers en terug opduiken in
de omgeving van zijn eigen ouders, in de omgeving van Pavia, en niet zoals sommige bronnen
vermelden in Pannonië, met de bedoeling zijn
eigen ouderlijke omgeving te overhalen zich te

bekeren tot het orthodoxe christendom. Dit was
hem door middel van een droom opgedragen.
Zijn moeder blijkt hem volgens zijn biograaf
hierin te hebben kunnen volgen, maar zijn vader
bleef vasthouden aan zijn vroegere heidense
religie. Mogelijkerwijze was dit meer een politieke dan wel een puur ideologische beslissing,
waarvan we vandaag de achtergronden niet
meer kennen. Na deze, toch eigenlijk mislukte,
missioneringspoging en aantal aanvaringen
met Ariaanse christenen in een anti-ariaanse
missietocht in Illyrië trekt Martinus zich eerst nog
een tijd lang als asceet in Milaan terug. Ook in
Milaan komt hij al vlug in conflict met het Ariaanse kerkelijke establishment. Hij vertrekt daarna
naar het eiland Gallinaria, nu Isola d’Albenga. Hij
beoefent er langere tijd de ascese die hem moet
toelaten het lichamelijke te overstijgen en een
zuiver geestelijke staat te bekomen. Sulpicius
laat ons zelfs weten dat Martinus door het eten
van helleborus een tijdlang tussen leven en dood
zweefde. Het geeft ons een inzicht in de wijze
waarop de vroege asceten probeerden om niet
alleen door versterving en zelfkastijding, maar
ook door het gebruik van hallucinerende middelen te komen tot hogere sferen van bewustzijn.
Het toont ook aan dat Martinus in deze periode,
nog voor de publicatie van de vita van Antonius
en zeker voor de totstandkoming van de Latijnse
vertaling ervan door Evagrius, toch noties had
van wat zich op dat ogenblik in het Oosten op het
vlak van het monachisme afspeelde.
Door zijn bijzonder vasthoudende kritiek op en
vraag tot discussie met het Arianisme, kreeg Hilarius in 361, kort na het aantreden van Julianus
als keizer, de mogelijkheid om terug te keren
naar zijn diocees. Gedurende enkele jaren hield
hij zich in de eerste plaats bezig met de bestrijding van het Arianisme in zijn eigen diocees,
maar in 364 beschuldigt hij Auxentius van Milaan
van ketters gedachtegoed. Deze bisschop stond
in bijzonder hoog aanzien in keizerlijke kringen
en Hilarius werd dan ook door keizer Valentinianus I teruggefloten, wat hem niet verhinderde
om nog in 365 enkele sterk polemische werken
tegenover de Arianen en Constantius II neer
te pennen. Toch blijkt hij zich daarna veeleer
op exegetisch werk te hebben toegelegd en de
verdere confrontatie met de Arianen uit de weg
te zijn gegaan. Hilarius kende Grieks door zijn
klassieke opleiding en kon zich daardoor sterk
laten beïnvloeden in zijn werken door Origines
en Athanasius. Deze laatste, sterk anti-Ariaanse
5

bisschop van Alexandrië, schreef omstreeks 360
een vita van Antonius, die niet alleen een typevoorbeeld van de laatantieke en vroegmiddeleeuwse hagiografie zou gaan worden, maar ook
het principe van het kloosterleven in het Westen
verspreidde. Hilarius stierf in 368.
Martinus keert eveneens in 361 terug naar Poitiers. Kennelijk volgt hij hierin de voetsporen van
Hilarius, die zich in deze optiek wel heel duidelijk
profileert als zijn leermeester. Martinus wenst
echter niet op te treden als priester of diaken en
ontvangt dan ook enkel de lagere wijdingen. Hij
legt zich verder toe op de ascese en vestigt zich
als kluizenaar in een oude Romeinse villa die
hem door Hilarius ter beschikking wordt gesteld.
Net als bij Antonius in de Egyptische woestijn,
groeit het aantal discipelen, andere kluizenaars,
die zich rondom hem verzamelen en neemt
de gemeenschap geleidelijk aan de vorm aan
van een laura, een samenlevingsvorm waarin
verschillende lekenkluizenaars in een losse
gemeenschap gaan samenwonen. De Latijnse
naam van Ligugé, Locaciacum, verwijst naar dit
samenleven in aparte hutten. Vanuit dit klooster
blijkt Martinus zich te hebben ingezet voor de
kerstening van het omliggende platteland. Hij
verblijft er ongeveer 10 jaar.
Martinus als bisschop van Tours (371 – 397)
In 371 sterft bisschop Litorius van Tours na een
carrière van meer dan 30 jaar. Hij was diegene
die gedurende deze periode de structuur van
de kerk in deze stad op poten had gezet en er
de eerste kerk had gebouwd in het huis van een
vroegere Romeinse senator. De christenen van
Tours dienden op zoek te gaan naar een waardige opvolger voor hun bisschop. Of Martinus op
dat ogenblik al dan niet in de omgeving van Tours
aanwezig was weten we niet. Feit is wel dat de
naam en faam van de kluizenaar en kloosterstichter uit Poitiers op de één of andere wijze wel
degelijk bekend was bij de christelijke gemeenschap in Tours. We merken dat op dat ogenblik
de aanstelling van bisschoppen niet gebeurde
door de hogere kerkelijke hiërarchie en nog niet
werd beïnvloed door de keizer, maar dat de stem
van het volk doorslaggevend was. De verkiezing
gebeurde door middel van een acclamatio. Heel
dikwijls ging de voorkeur uit naar personen die
niet alleen een religieuze levenswandel hadden
getoond, maar die daarenboven in staat waren
de stad hetzij financieel, hetzij strategisch op de
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één of andere wijze wezenlijk te ondersteunen.
De missioneringsijver, de rechtgelovigheid en
onbesprokenheid van Martinus zullen een rol
hebben gespeeld, maar de militaire achtergronden van de persoon mogen zeker niet uit het oog
worden verloren. Toch is Martinus in dit opzicht
niet een typische keuze. Hij was immers niet
afkomstig uit het netwerk van hoge adellijke families, die traditioneel de voedingsbodem vormden
waaruit de stedelijke bisschoppen werden gerekruteerd en was, blijkt uit zijn biografie zelfs maar
matig geletterd. Martinus voelt zich zelf ook niet
onmiddellijk geroepen om zijn teruggetrokken
leven op te geven voor een ambt dat hem zou
meenemen in een draaikolk van politieke en religieuze intriges. Het duurt dan ook even vooraleer de gemeenschap hem zover krijgt, tegen zijn
zin in, om het ambt te aanvaarden. In dergelijk
geval werd de wil van de gelovige gemeenschap
dikwijls geïnterpreteerd als een uiting van de wil
van God, net zoals aan diezelfde gemeenschap
van gelovigen door Irenaeus van Lyon vroeger
al de mogelijkheid was toegeschreven om als
eenheid die wil te kunnen herkennen en interpreteren. Op 4 juli 371 wordt Martinus uiteindelijk
toch bisschop van Tours. Hij zal dit ambt blijven
bekleden tot zijn dood in 397. In het kader van
zijn episcopaat zal hij verscheidene reizen
maken naar andere bisschopssteden (Parijs,
Vienne, Trier, …), waarschijnlijk om te overleggen
met andere bisschoppen over te volgen strategieën. Sulpicius gaat hier weinig op in, behalve
dan op de zaak in Trier rond het priscillianisme.
Waarschijnlijk was de inbreng van Martinus in
dergelijke bijeenkomsten en synodes niet zo
heel erg groot gezien zijn beperkte theologische
achtergrond. Martinus was als bisschop een buitenbeentje en heeft het altijd wat moeilijk gehad
zich in te passen in het oude adellijke netwerk
van Gallische bisschoppen. Steeds heeft hij zijn
autoriteit ontleend aan zijn levenswijze en niet
aan zijn geschriften, zijn netwerking of zijn fortuin
zoals veel van zijn tijdgenoten.
Hij weigert om zich te vestigen binnen de stad in
de gebouwen die ongetwijfeld zoals in de andere
Gallische bisschopssteden deel uitmaken van
het kathedrale complex. In plaats daarvan gaat
hij zich vestigen als kluizenaar buiten de stadsmuren op een plaats die later de naam Marmoutier, het grote klooster, zal meekrijgen. Ook nu
weer ligt hij eerder ongewild aan de basis van het
ontstaan van een kloostergemeenschap. Weer
komen christenen op zoek naar het ascetische

ideaal zich rondom hem vestigen, weer groeit de
gemeenschap organisch uit tot een kluizenaarscommune, een laura. Ascese en gebed blijven
de hoeksteen van deze gemeenschap, maar ook
het scriptorium blijkt een belangrijke plaats in
te nemen. De nood aan boeken werd door het
snel uitbreidende christendom in deze periode
prangend en vormde tevens een mogelijkheid
voor deze kloostersamenlevingen om extra
inkomsten te verwerven. Het grootste gedeelte
van de inkomsten waren echter afkomstig uit de
schenkingen van rijke edelen die intraden. Volgens Gobry krijgen we nu wel te maken met een
gemeenschap waarvan de leden deel uitmaakten
van de clerus. Deze levenswijze en het feit dat
Martinus niet afkomstig was uit het netwerk van
de hogere adel zorgen ervoor dat de bisschop
van Tours zijn hele leven een buitenbeentje blijft.
Hij kleedt zich niet zoals de andere bisschoppen,
leeft niet in een bisschoppelijk paleis in de stad,
lijkt heel wat minder politiek vaardig, blijkt in deze
optiek weinig feeling te hebben voor diplomatie
waardoor hij moeilijk past in het bisschoppennetwerk van die tijd. Toch kan hij niet anders als
zich niet alleen van zijn religieuze en administratieve taken binnen de stad te kwijten, maar ook
deel te nemen aan de verschillende vormen van
overleg die plaats vinden tussen de Gallische
bisschoppen onderling. In dit kader wordt hij
meegesleurd in de politieke intriges die in de
loop van de zeventiger en tachtiger jaren van de
vierde eeuw ontstaan rond een beweging die het
priscillianisme wordt genoemd.
Priscillianus was een Spaans christen uit een
adellijke en welstellende Romeinse familie uit de
vierde eeuw. Hij blijkt zijn carrière te zijn gestart
in een orthodox christelijke context. Er bestaan
immers van zijn hand een aantal geschriften
over de brieven van Paulus die met zijn latere
ketterse opvattingen niets te maken hebben.
Echter, ergens in het begin van de zeventiger
jaren van de vierde eeuw gaan gnostische
opvattingen omtrent een dualiteit tussen een rijk
van het immaterieel goede en een rijk van het
materieel kwade zijn doctrine beheersen. Een
sterke nadruk op ascese is hier het gevolg van.
De sekte slaagde erin om dank zij het fortuin en
de welsprekendheid van Priscillianus een goede
start te nemen en in Spanje al heel snel een flinke aanhang te verwerven. Dit begon een aantal
bisschoppen als bedreigend over te komen. De
bisschoppen Hyginus van Cordoba, Hydatius van
Merida en Ithacius van Faro lagen aan de basis

van de bijeenroeping van een bisschoppensynode in Zaragoza in 380. Hierin werd de strekking
van Priscillianus veroordeeld als heterodox,
niet strokend met de rechtzinnige leer van de
kerk. De veroordeelde ketters legden zich hierbij
niet neer en gingen zelfs zo ver Priscillianus te
installeren als bisschop van Avila. Hierop deden
de orthodoxen een beroep op keizer Gratianus
om hun oordeel kracht te laten bij zetten. De
keizer veroordeelde daarop zelf in een decreet
de ketters tot verbanning en verbeurd verklaring
van hun goederen. Na vergeefse pogingen bij
de bischop van Rome, paus Damasus I, en van
Milaan, Ambrosius, werd het kapitaal van Priscillianus ingezet om de keizerlijke administratie
om te kopen. Op die wijze slaagden ze er in om
niet alleen de straf ongedaan te maken, maar
zelfs hun bezittingen terug te krijgen. Ondertussen was Gratianus door Maximus van de troon
gestoten en moesten de orthodoxen bij deze
keizer aankloppen voor hun gelijk. Maximus
was een niceens christen die wel oren had naar
de klachten en die waarschijnlijk ook de steun
van de orthodoxe katholieken en de inkomsten
uit verbeurd verklaarde goederen goed kon
gebruiken. Na een synode in Bordeaux in 384
die nog maar eens het priscillianisme veroordeelde, deed Priscillianus zelf beroep op de keizer in
Trier voor een uitspraak. Normaal gezien konden
de civiele autoriteiten zich echter niet uitspreken
over geloofskwesties. Ithacius legde aanklachten
neer over hekserij en magie. Deze werden beschouwd als burgerlijke misdaden en konden dan
ook door de keizer als rechter worden bestraft.
Het waren tevens misdaden waar zonder veel
problemen de doodstraf kon worden voor uitgesproken. Het kerkelijke establishment in Gallië
kwam hiertegen echter in het geweer omdat
deze manier van handelen de keizerlijke entourage de mogelijkheid bood om greep te krijgen
op kerkelijke aangelegenheden. Op de een of
andere wijze blijkt Martinus op het ogenblik van
de rechtszaak in Trier aanwezig te zijn geweest.
Hij kwam tussen met sterke blijken van afkeuring
omtrent de inmenging van de seculiere overheid
in kerkelijke aangelegenheden en slaagde er in
om de keizer er van te overtuigen om ten minste
geen doodstraffen uit te spreken. Na zijn vertrek
uit Trier kwam deze echter op zijn belofte terug
en liet onder invloed van Ithacius de protagonisten toch terechtstellen, andere volgelingen
verbannen en hun goederen verbeurd verklaren.
Martinus keerde spoorslags naar Trier terug toen
hij dit hoorde. Na heftige protesten van de bis7

schop van Rome, van Ambrosius van Milaan en
van de Gallische bisschoppen ten overstaan van
de keizer en van de anti-prisciliaanse bisschoppen werden deze laatste uiteindelijk uit hun ambt
ontzet. Het is niet altijd even duidelijk in hoeverre
Martinus een zekere eerbied aan de dag legde
voor de sterke ascetische ingesteldheid van de
priscillianisten. De controverse rond de ketters
had een ander prangend probleem scherp gesteld. De verhouding tussen kerk en staat werd
door de steeds nauwer wordende verbinding
tussen beide een probleem dat nodig diende
aangepakt te worden.
Hier en daar blijkt uit de biografie van Martinus
ook dat hij op de één of andere wijze ook met
de strijd tegen andere dissidente bewegingen
in het christendom. Doorheen zijn hele levensverhaal vinden we vermeldingen terug van zijn
strijd tegen het arianisme. Een anekdote uit zijn
vita leidt ons echter ook nog naar een confrontatie met de principes van het Donatisme. Het
Donatisme was een beweging die was ontstaan
in Noord-Afrika ten tijde van de laatste vervolgingen en die ervan uitging dat zware misstappen
begaan na de doop niet meer konden worden
hersteld. Afvalligen en mensen die andere zware
zonden hadden begaan dienden voor hen dan
ook uit de kerk te worden verwijderd. In een
ontmoeting met de duivel verwijt deze aan Martinus dat deze broeders die de genade van het
doopsel hadden verloren, toch nog vergeven had.
De Donatistische principes worden op die wijze
verbonden met het duivelse. Hetzelfde gebeurt
in het geval van een valse profeet die beweert
zelf met God te kunnen converseren, terwijl dit
in orthodoxe kringen sinds Irenaeus van Lyon
eigenlijk was voorbehouden aan het kerkelijke
establishment dat in rechtstreekse opvolging
stond van de apostelen. Hiermee worden ook
Montanistische beginselen die de gave van
profetie aan iedereen toekennen door Sulpicius
gedemoniseerd. Op die wijze staat Martinus als
bisschop effectief midden in de grote controverses van zijn tijd en neemt hij, of eerder Sulpicius,
er ook standpunten tegen in.
In het geval van het Priscillianisme zien we
Martinus effectief optreden als bisschop binnen
het politiek-religieuze netwerk. Zijn biograaf
maakt echter heel vlug duidelijk dat dit niet aan
Martinus is besteed en dat deze zich hiervoor
verder niet wenst in te zetten. Ook met theologische tractaten en polemische geschriften blijkt
8

hij zich niet echt te hebben bezig gehouden.
Gezien zijn langlopende militaire carrière en zijn
vroege intrede in het leger zal zijn intellectuele
bagage en zijn retorisch talent waarschijnlijk
ook niet te vergelijken zijn geweest met dat van
sommige tijdsgenoten. Waar hij wel in uitblinkt
en zich zelfs onderscheid van veel van zijn
medebisschoppen is zijn inzet voor de kerstening
van zijn diocees. Hierin speelt zijn monastieke
achtergrond een belangrijke rol. De toenmalige
bisschoppen waren in feite stedelijke potentaten
die hun missionerende activiteit beperkten tot het
gebied binnen de grenzen van hun eigen stad.
We zitten trouwens nog steeds in een overgangsfase tussen christendom en heidendom en tussen orthodoxie en Arianisme. Voor een bisschop
is de kerstening van de stedelijke bevolking dan
ook een bevestiging en versteviging van de eigen
machtspositie binnen de stedelijke context. Op
dat ogenblik is een groot percentage van de stedelijke bevolking immers nog steeds niet orthodox christelijk van inslag. Sulpicius Severus leert
ons over Martinus dat deze zijn kersteningsactiviteiten doorheen de hele diocees, en vooral ook
op het platteland, ontplooide. Deze missionering
krijgt pas een gestructureerd karakter van zodra
hij bisschop van Tours wordt gewijd. Dit hangt
waarschijnlijk vast aan het feit dat de prediking,
het schrijven en het uitspreken van de preek, in
die periode nog aan de bisschop was voorbehouden. Als gewoon monnik, misschien met een
lagere wijding, was een dergelijke activiteit niet
toegestaan. Martinus stond echter onder invloed
van wat op dat ogenblik in het oosten van het rijk
gebeurde op het vlak van het monnikenwezen.
Het oosterse monachisme had, in tegenstelling
tot veel van de stedelijke clerus en in tegenstelling tot wat het monnikenwezen in het westen
zou gaan worden, een sterk combattief karakter.
De kloosterlingen in het oosten vormden letterlijk
als “milites christi”, voorvechters van Christus,
de stoottroepen van het orthodoxe christendom.
Overal waar religieus geïnspireerde rellen uitbraken stonden monniken mee op de barricades of
waren ze zelfs de voornaamste aanstokers van
de ongeregeldheden. Het was deze vorm van
strijdvaardig monnikenwezen waar Martinus zich
liet door inspireren. Andere voorbeelden had hij
niet. Hij was de voorloper van het kloosterwezen
in West-Europa. Uit zijn biografie blijkt dan ook
zijn typische wijze van missioneren, waarbij hij
het conflict met de heidenen duidelijk niet uit
de weg gaat. Zijn militaire achtergrond zal hem
daarbij ook wel een handje hebben geholpen.

Toch kan er één duidelijk onderscheid met het
oosterse monachisme worden waargenomen.
Het conflict dat Martinus aangaat richt zich
nooit op mensen, maar altijd op de uitingen van
het heidendom op zich. Martinus start altijd
eerst van een prediking waarbij hij probeert de
heidenen van hun ongelijk te overtuigen. Steeds
probeert hij hen ertoe te brengen uit eigen
beweging hun heidense praktijken af te zweren.
Pas daarna richt hij zich op de symbolen van dat
heidendom, waarbij hij uitgaande van zijn eigen
virtus, de kracht die hij uit zijn heilige overtuiging
haalt, deze symbolen te vuur en te zwaard te lijf
gaat. Heilige bomen, offermaaltijden, tempels, …
ze moeten er allemaal aan geloven. Uiteindelijk
echter is de overtuiging van de heidenen en
niet het vernielen van de symbolen de ultieme
doelstelling. Uit de vita blijkt trouwens ook dat
Martinus nooit alleen handelde. Net als in het
oosten trok hij er steeds in groep op uit, had ook
hij zijn eigen stoottroepen van monniken steeds
bij de hand. Deze wijze van missioneren wordt
door Bruno Dumézil omschreven als de “méthode Martinienne”. Behalve zijn bisschoppelijke
opdracht en zijn monastieke achtergronden zal
natuurlijk in deze periode ook de steeds aangroeiende steun vanuit de hogere overheid een
rol hebben gespeeld. Martinus voelde zich in
zijn overtuiging gesterkt door het aantreden van
een aantal orthodox christelijke keizers, in het
bijzonder op het ogenblik dat Theodosius steeds
sterker werd en met hem het christendom als
staatsgodsdienst een feit werd. Vanaf 391 was
het optreden tegen heidense praktijken immers
niet meer alleen een zaak van kerkelijk belang,
maar werd hiermee tevens de civiele wetgeving die expliciete verboden op deze praktijken
inhield, nageleefd. In bepaalde gevallen zien we
Martinus zelfs beroep doen op hulp van de civiele overheid om in te grijpen en treden agenten op
om hem bij te staan.
Het netwerk van parochiekerken op het platteland dat Martinus had opgebouwd diende onderhouden en ondersteund te worden. Daarom ging
Martinus ook dikwijls in eigen persoon de gang
van zaken controleren. In de latere middeleeuwen zouden dergelijke bisschoppelijke visitaties
een gestructureerd onderdeel van het bisschoppelijke werk gaan worden. Ter gelegenheid van
een dergelijke visitatie in het najaar van 397 aan
de kerk van Candes, waar een probleem was
ontstaan tussen een aantal vertegenwoordigers
van de plaatselijke clerus, begaf Martinus zich

ter plaatse. Het probleem werd opgelost, maar
Martinus werd bijzonder ziek. Het werd al snel
duidelijk dat de bisschop Tours niet meer zou
bereiken en hij overleed dan ook in Candes
op 9 november. Onmiddellijk na zijn overlijden
brak een dispuut los over wie zijn lichaam zou
gaan opeisen : Poitiers, met de gemeenschap
van Ligugé en Tours, met de gemeenschap van
Marmoutiers. Uiteindelijk won Tours, zijn eigen
bisschopsstad, het pleit en het lichaam van
Martinus werd over de Loire teruggebracht naar
Tours voor de begrafenis. Sulpicius geeft in een
van zijn brieven een beschrijving van de begrafenis. Deze wordt voorgesteld als de triomftocht
van een keizer, met tweeduizend monniken in de
stoet aanwezig. Aangezien Tours op dat ogenblik
een Romeinse stad is, wordt Martinus begraven
extra pomerium, buiten de grenzen van de stad.
Later zal op zijn graf een kleine basiliek worden
opgericht.

De korte chronologie
In de zogenaamde “korte chronologie” laten
Stancliffe en Dauzet Martinus pas geboren
worden in 336/337. Ze baseren zich hiervoor
op de vita van Sulpicius Severus die inderdaad
deze datum aangeeft. Een aantal andere data
dienen daarvoor zo ver mogelijk naar achteren te
worden geschoven. Vooral de relatie met Hilarius
van Poitiers lijkt hierdoor onder druk te komen.
Dit zou tevens inhouden dat de geboorte en de
carrière van Martinus’ vader zou moeten worden
gesitueerd in de periode waarin de zonen van
Constantijn, Constantinus II, Constantius II en
Constans, elkaar ontmoeten in Pannonië en er
zich door het leger laten uitroepen tot augusti.
Deze gebeurtenis vond plaats in september 337,
enkele maanden na de dood van Constantijn in
mei van dat jaar. Hierbij verdeelden ze het Romeinse Rijk onder hen. De vader van Martinus
zou dan werkzaam zijn geweest ofwel bij de reguliere troepen in Pannonië ofwel in het leger dat
de zonen van Constantijn met zich meebrachten.
In een recent artikel legt Timothy Barnes de
nadruk elders. Hij bekijkt de vita van Sulpicius als een “Fälschung”. Hiermee geeft hij aan
dat dit werk niet zozeer een zuiver historische
voorstelling van de feiten weergeeft, maar er een
eigen invalshoek aan toevoegt, niet dat het een
echte vervalsing is. Daartoe wordt de historische
correctheid van het verhaal uiteindelijk vervormd
om te komen tot de geïntendeerde boodschap.
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In het geval van Sulpicius poogt de schrijver zijn
hoofdpersonage te behoeden voor een regulier
verblijf in het leger van 25 jaar door hem 20 jaar
later te laten geboren worden dan historisch het
geval zou zijn geweest. Hierdoor komt Martinus
pas in 351/352 in het leger en verlaat hij dit al
na 5 jaar. Dit laat toe om de uitstap uit het leger
een veel sterkere antimilitaristische boodschap
mee te geven, iets wat in de tijd waarin de vita
werd samengesteld een bijzonder hot topic was.
Op opmerkingen op zijn onstandvastigheid en
incorrectheid reageerde Sulpicius uiteindelijk
door zijn vita prima aan te vullen met een aantal
brieven en dialogen die de nadruk leggen op de
virtus, de wondere werking van Martinus en die
daardoor de aandacht afleiden van de onsamenhangendheden. In deze optiek is de korte
chronologie niet meer dan een apologetisch instrument dat door Sulpicius wordt gehanteerd om
zijn hoofdpersonage extra luister mee te geven.

De lange chronologie met vervroegde uitstap uit het leger
De Franse historicus Ivan Gobry oppert nog een
derde mogelijkheid, binnen het grote kader van
de lange chronologie, namelijk dat Martinus het
leger al veel vroeger had verlaten, omstreeks het
jaar 341. Hij zou zich in de periode tussen zijn
aankomst in Poitiers (356) en zijn uitstap uit het
leger (341) in Trier hebben gevestigd. Daar zou
hij de mogelijkheid hebben gehad om kennis te
maken met bisschop Maximinus van Trier (tot
346) en zijn opvolger Paulinus (tot 353 in Trier,
gestorven in ballingschap in Phrygië in 358) Ook
Hilarius van Poitiers was in 356 naar Phrygië
verbannen, beide Trierse bisschoppen waren
trouwens zelf ook afkomstig uit de omgeving van
Poitiers, dus de banden met de stad waar Martinus uiteindelijk zou naartoe trekken waren zeker
aanwezig. Hij zou op deze wijze ook in Trier al
in aanraking zijn gekomen met het gedachtegoed van Athanasius, die er van 335 tot 337 zijn
ballingschap doorbracht. Dit zou Martinus niet
alleen gesterkt hebben in zijn verlangen naar
ascese, maar zeker ook gevormd hebben als
hevig anti-ariaan.
Het is moeilijk om de episode met Julianus te
plaatsen in een dergelijke context. Julianus krijgt
zijn bevelhebberschap pas in 355, ongeveer 14
jaar na de zogenaamde uittreding uit het leger.
De epsiode waarin Julianus naar voor komt
zou zich dan enkel kunnen hebben afgespeeld
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onder het keizerschap van Constans, die in
341-342 een campagne opzette tegen de Franci.
Daarenboven brengt Sulpicius Martinus niet in
rechtstreeks verband met de bovenvermelde
personen. We kunnen er immers van uitgaan
dat indien deze banden er effectief zouden zijn
geweest, de biograaf van Martinus er zeker
gewag zou van hebben gemaakt dat hij met deze
beroemde personen had samengewerkt, temeer
deze afkomstig waren uit Poitou en Aquitanië,
toch ook de streek van Sulpicius.
Het mag duidelijk wezen dat er nog altijd heel
wat vragen en onduidelijkheden vervat zitten in
het levensverhaal van Martinus. Mogelijk zijn
verschillende tradities en bronnen zelfs samengevoegd tot een geheel dat daardoor hier een
daar inconsequenties vertoont. Al van in het
prille begin wordt dit relaas gekleurd wordt door
de opvattingen van zijn eigen biograaf, die niet
alleen poogde om een levensverhaal van Martinus, de bisschop van Tours te schrijven, maar in
de eerste plaats een poging ondernam om een
heilige te creëren die, hoewel niet als martelaar
gestorven, dan toch minstens evenwaardig was
aan deze bloedgetuigen. Daarenboven slaagde
Sulpicius er in, door zijn literair product enerzijds
en door zijn netwerk anderzijds, een waarschijnlijk toch minder sterke bisschop te maken tot het
morele voorbeeld bij uitstek van de asceet-bisschop die de waarden van het monachisme
hoog in het vaandel voerde en niet optrad als
een laat-Romeins magistraat met alle pracht en
praal. Het verhaal van Sulpicius zal aan de basis
liggen van de verdere ontwikkeling van de figuur
van Sint-Martinus. Telkens opnieuw zal het
levensverhaal worden opgenomen om er subtiele
wijzigingen in aan te brengen en de heilige
uiteindelijk voor de wagen van een heersende
ideologie te spannen.

Deel 2
Het volkse feest van de Heilige Martinus
Een chronologisch overzicht
Het eigenlijke volkse feest van Sint-Martinus
vindt zijn vroegste oorsprong in het randgebeuren van de liturgie. Al in een heel vroege periode, omstreeks 470 na Christus, stelt Perpetuus
van Tours, een opvolger van Martinus, tijdens
een concilie op de feestdag van Martinus, op 11
november, vast dat er twee feesten aan Martinus
worden toegewijd. Het gaat hier om 11 november zelf, niet zoals gebruikelijk zijn sterfdag in
Candes maar wel de dag van zijn begrafenis in
Tours en om 4 juli, tegelijkertijd de dag van zijn
wijding tot bisschop en de dag waarop Perpetuus
de nieuwe basiliek boven het graf van de heilige
had ingewijd. In Tours en het omliggende bisdom
werd dit liturgisch gevierd. Uiteindelijk werd hieraan een vastenperiode gekoppeld, die, in analogie met de veertigdaagse vasten voor Pasen,
eveneens een veertigdaagse vasten in aanloop
naar Kerstmis vormde, de Quadragesima Sancti
Martini, die zowel in de Gallische (Gallicaanse)
als in de Noord-Italiaanse (Ambrosiaanse) ritus
werd onderhouden. Op de vooravond van deze
vieringen ontaardden de feestelijkheden al snel
in een soort half-heidense vieringen, waarin
maskers, dansen en zingen een grote rol speelden en die een sterk vastenavondkarakter gingen
aannemen. Gregorius van Tours, een opvolger
van Martinus uit het laatste kwart van de 6de
eeuw doet hierover zijn beklag. De heidense,
voorchristelijke inhoud van deze elementen verdween snel, maar de formele elementen ervan
zouden blijven doorleven tot in onze tijd.
Gezien de tijd van het jaar leende de viering van
Martinus zich uiteindelijk ook bijzonder goed om
er een agrarisch karakter aan mee te geven. De
oogst was van het veld, het vee werd binnengebracht en, aangezien de wijze van telen van
veevoeders compleet onvoldoende was om de
volledige veestapel binnen te houden gedurende
de wintermaanden, werd een groot gedeelte
van het vee geslacht. Het meeste vlees werd
weliswaar gepekeld, maar heel wat vergankelijke organen leenden zich daar niet toe, zodat
dit voor bedelaars, die zich het voorbeeld van

de heilige met de mantel voor de poorten van
Amiens herinnerden, een uitgelezen periode
was om op tocht te gaan. Het bedelen werd
dan ook een integraal onderdeel van het hele
feestgebeuren. Door het feit dat het agrarische
jaar met dit feest een einde nam, leende het zich
tevens tot allerhande kermissen en foren, waarop
de loonwerkers, die vanaf dan weer vrij waren
om een nieuwe tewerkstelling te zoeken, nieuwe
contracten afsloten en betaald werden voor de
oude. Het was ook de periode waarop in heel
wat streken de renten betaald dienden te worden,
soms in geld, soms in natura, wat Martinus zijn
patronaat over de ganzen opleverde.
Het feit dat de viering van Martinus samen viel
met de aankomst van de nieuwe wijn voegde nog
een extra element toe aan de vieringen van de
heilige. Zijn feest werd niet alleen een liturgisch
en een landbouwfeest, maar kreeg daardoor
ook een stedelijk karakter. Voornamelijk de
gilden van de wijnverkopers in de steden, maar
ook bijvoorbeeld deze van de lederbewerkers,
kozen Martinus als hun patroon. Op het feest
van Sint-Maarten werd de nieuwe wijn aangevoerd, maar verkozen de gilden ook hun nieuwe
bestuurders en werden er grote feestmaaltijden
ingericht. Op de straat vloeide de nieuwe wijn
rijkelijk, wat ook hier weer bedelaars en armen
aantrok en weerom Martinus met de armen
in verband bracht. Geleidelijk aan begonnen
deze festiviteiten echter uit de hand te lopen en
werd de weerstand tegen zowel de stedelijke
gildefeesten als de landelijke Sint-Maartensforen
steeds sterker. Vooral toen in de zestiende eeuw
de reformatie de kop opstak en de daarmee
samengaande burgerlijke waarden niet alleen
in protestantse maar ook in katholieke middens
opgang maakten, kregen de vieringen zware
slagen.
De verburgerlijking in de zeventiende en achttiende eeuw zorgde ervoor dat in stedelijke contexten de gildevieringen en vooral het bedelen
aan banden werd gelegd en dat het feest van
Martinus, net als dat van Nicolaas meer en meer
een huiselijk karakter meekreeg. Het werden
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in de eerste plaats feesten waarbij in familiale
kring geschenken werden uitgedeeld. Daardoor
werd het feest van beide heiligen steeds meer
en meer verkinderlijkt, werd de aandacht voor
kinderen in het geheel veel belangrijker. Over de
viering van Sint-Maarten op het platteland zijn
we uit deze periode veel minder goed ingelicht,
maar algemeen socio-cultureel bekeken zien
we dat stedelijke ontwikkelingen uiteindelijk
op de voet gevolgd werden door gelijkaardige
ontwikkelingen op het platteland. De verkinderlijking had ook zijn invloed op de wijze waarop
uiteindelijk de echte bedelaars werden vervangen door “bedelende” kinderen, die snoep gingen
vragen. Hiervoor werd een beroep gedaan op
de formele vorm van de bedelzang zoals deze al
bekend was van andere feesten : Driekoningen,
Nieuwjaardag, … In de stad ging de meer gecultiveerde en minder op het agrarische betrokken
Sinterklaas al snel Sint-Maarten verdringen. Op
het platteland kon onze heilige langer stand houden, enerzijds door een bekend vertragingsmechanisme dat ervoor zorgt dat het platteland altijd
pas later inspeelt op nieuwe “modes”, anderzijds
ook doordat de band met de patroonheilige van
bisdom of dorpskerk ervoor zorgde dat de vroegere band niet snel werd doorgesneden.
De negentiende eeuw zag een nieuwe trend de
kop opsteken, wederom met Sinterklaas op kop
: de versterkte aandacht voor het educatieve
karakter van de vieringen. Vooral Sinterklaas
zou zijn educatieve taak ernstig opnemen, hierin
bijgestaan door zijn Zwarte Pieten. De koek en
de gard’ deden hun intrede, net zoals de roede
en de zak met de grote, grote plak. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is dat ze grotendeels in gang werd gezet door een onderwijzer,
Schenkman, die Sinterklaas in zijn boekje en
in zijn prenten het uitzicht mee gaf van de Sint
zoals wij die kennen. Ook nu weer regent het
bij Sinterklaas en druppelt het bij Sintemaarten.
Vooral in de streken waar Sintemaarten nog
sterk stond als kinderfeest kreeg de heilige man
geleidelijk aan het uitzicht dat door Schenkman
aan Sinterklaas was toebedeeld : dat van de
bisschop. Daarvoor was Sint-Maarten eigenlijk
nooit als lijfelijk personage verschenen (Sinterklaas trouwens ook niet), deze trend zou zich
pas in de twintigste eeuw manifesteren. Toch
zou Sint-Maarten in de negentiende eeuw nooit
het belerende, educatieve karakter van zijn concurrent overnemen. Daarvoor bleef Sint-Maarten
te onzichtbaar, te weinig lijfelijk aanwezig.
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De twintigste eeuw bracht grote veranderingen
met zich mee. Massamedia zorgden ervoor dat
zich geleidelijk aan een eenheidsbeeld van de
goedheilige man ging ontwikkelen en dat beeld
was niet dat van de onzichtbare Sint-Maarten,
maar wel dat van de nu gedomesticeerde,
duidelijk herkenbare en goed gedefinieerde
Sinterklaas. Gedurende de eerste drie kwartalen
van de twintigste eeuw zette Sinterklaas zijn
veroveringstocht ten overstaan van Sint-Maarten als geschenkheilige verder. In veel dorpen
verdween de bestaande Sint-Maartentraditie van
het bedelzingen en de geschenken op 10 en 11
november ten voordele van de op 5 en 6 december lijfelijk aanwezige Sinterklaas. De feestelijke
intochten van Sinterklaas werden door de massamedia opgepikt en uitgezonden, wat dit proces
alleen maar versnelde. De reactie kwam vooral
vanuit heemkundige hoek, van mensen die het
jammer vonden dat de Sint-Maartentraditie zou
gaan verdwijnen. Daarom werden overal te lande
nieuwe initiatieven genomen om Martinus van
een gewisse ondergang te redden. Deze pogingen waren echter evenzeer kinderen van hun
tijd : heel wat Sinterklaaselementen speelden
een voorname rol, de invloed van de volkskunde uit het interbellum liet zich nog voelen in
het samenbrengen van zogenaamd oeroude
volkse uitingen, moderne inzichten aangaande
veiligheid gingen een rol spelen alsook toeristische en socio-culturele aspecten zodat heel wat
tradities voor een groot stuk werden heruitgevonden. In dit kader zullen we ook de Ichtegemse
renaissance van Sint-Maarten moeten zien.

Het rituele repertorium van de
vieringen
Zoals we hierboven al aanhaalden, kwam Martinus voor de twintigste eeuw als lijfelijk personage
niet voor in de vieringen. Iedereen kende hem
wel, hetzij van de beelden in de kerk waar hij
als bisschop werd voorgesteld, hetzij van de
retabelstukken en bas-reliëfs waar hij als soldaat
in middeleeuwse klederdracht werd voorgesteld,
maar uiteindelijk zou het duren tot ver in de 20ste
eeuw vooraleer hij zich effectief als Romeins soldaat, middeleeuws edelman, bisschop en in één

enkel geval zelfs als monnik zou manifesteren.
Het (witte) paard van de heilige lijkt pas een
wezenlijk onderdeel van zijn iconografie te zijn
geworden na de kruistochten. In deze periode
immers was Martinus geëvolueerd van een
vredelievende heilige naar een echte soldatenheilige, die onder invloed van de Byzantijnse
kunst, steeds werd voorgesteld als een ruiter
op een wit paard. Dit lag aan de basis van de
voorstellingen te paard van de manteldeling die
uiteindelijk de iconografie van de heilige zouden
gaan overheersen. Het lijkt niet onmogelijk dat
Sinterklaas uiteindelijk zijn witte paard aan deze
vorm van iconografie, ja zelfs aan Sint-Maarten
te danken heeft. De associatie van Martinus met
een ezel stamt uit Noord-Frankrijk, waar deze is
ontstaan uit een verwarring met de iconografie
van Sint Elooi. Zwarte Pieten en andere helpers
ontleent Martinus zonder meer aan Sinterklaas.
In Vlaanderen vinden we nergens een neerslag
terug als zouden personages vergelijkbaar met
Krampus of Perchten hier ook een rol hebben
gespeeld.
Het bedelzingen lijkt een verkinderlijking te zijn
van het gewoonlijke echte bedelen dat het feest
van Martinus tot in de moderne periode heeft
gekenmerkt. Toen dit echte bedelen in ongebruik raakte en niet langer aanvaard werd, lijkt
de bevolking zich te hebben gespiegeld aan de
bedelzang die een integraal onderdeel uitmaakte van een aantal andere volkse gebruiken als
nieuwjaartjezingen en driekoningenzingen. Het
valt trouwens op dat bepaalde liedjes, mits
kleine aanpassingen, uiteindelijk voor meerdere
feesten konden worden gebruikt. Pas laat in de
20ste eeuw zou dit gebruik plaats moeten maken
voor stoeten en intochten, dit onder invloed van
allerhande bedenkingen en reglementeringen
omtrent verkeers- en kindveiligheid. Vanaf dan
zien we ook meer en meer organisaties en gemeentebesturen de touwtjes in handen nemen.
Sint-Maartensvuren lijken een overblijfsel te zijn
van (laat)middeleeuwse gebruiken die bekend
stonden als “schuddekorven”. Hierbij werden
appels, noten en andere vruchten, maar ook
koeken en andere eetwaren in een korf gestopt
die boven het vuur werd gehangen en heen en
weer geschud. Doorheen de openingen, die
door het branden van de korf steeds groter werden, vlogen de eetwaren in het rond en konden
de kinderen deze oprapen. Ook het strooien

van eetwaren, het grielen, kan op dit gebruik
teruggaan, maar is evenzeer verwant aan het uitgooien van eetwaren voor de armen, een gebruik
dat al vanouds is gekend en daarom niet echt
een religieuze betekenis heeft. Waarschijnlijk
is trouwens zelfs het schuddekorven uiteindelijk een verkinderlijking van dit gebruik. Vuren
zijn altijd deel blijven uitmaken van het formele
feestrepertorium, maar verdwenen uiteindelijk om
veiligheidsredenen uit heel wat vieringen.
De spreekwoordelijke bieten met lichtjes van
Sint-Maarten worden heel frequent geïnterpreteerd als een christianisatie van gebruiken rond
ronddwalende doden. Weinig lijkt daarop te
wijzen, temeer de biet als dusdanig eigenlijk pas
laat zijn intrede doet. In 19de eeuwse beschrijvingen van het Sint-Maartenszingen wordt vooral
verwezen naar lantaarns en zelfgemaakte lampionnen, waarbij we ook hier de lampionnen waarschijnlijk moeten zien als een verkinderlijking van
de in november, december en januari noodzakelijk mee te nemen lantaarn bij het bedelen en
bedelzingen in een omgeving waar straatverlichting zo goed als volledig afwezig was.
Wafels lijken in de collectieve herinnering deel uit
te maken van het Sint-Maartensgebeuren. Toch
vinden we heel weinig verwijzingen naar wafels
terug. Uit bevragingen lijken pannenkoeken niet
alleen bij Lichtmis te worden gebakken, maar ook
deel uit te maken van het Sint-Maartensfeest,
terwijl ook af en toe verwezen wordt naar de koekenbroden “Man-te-Paard”. Beide lijken veeleer
deel uit te maken van een algemene feest- en
geschenktraditie dan wel een overblijfsel te zijn
van vroegere gebruiken. Hetzelfde geldt voor
de zogenaamde bisschopswijn, onze huidige
Glühwein, die uiteindelijk een seizoensgebonden drank is waaraan een versterkende werking
werd toegeschreven en die dus ook perfect aan
bedelaars kon worden aangeboden.
Wanneer we de huidige vorm van de vieringen
bekijken kunnen we uiteindelijk stellen dat zowat
de totaliteit van het gebeuren zoals we dat nu
kennen een heruitvinding is van allerhande tradities en gebruiken die al dan niet aan de viering
van Sint-Maarten in een bepaalde regio konden
worden toegewezen, maar die uiteindelijk werden
samengebracht in een nieuw idioom dat een
nieuwe traditie inluidde, een traditie afgesteld
op de noden van een huidige gemeenschap,
net zoals dat al honderden jaren het geval was.
13

Nooit zijn tradities onveranderlijk geweest, altijd
hebben personen of groepen formele elementen van andere tradities overgenomen of lang
vergeten vormen van vieringen opgerakeld om te
komen tot een toe-eigening van die traditie aan
de eigen groep of aanpassen aan de heersende
tijdsgeest.
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Deel 3
De Ichtegemse Sint-Maartensviering
Ichtegem in het West-Vlaamse
Sint-Maartenslandschap
Vooraleer over te gaan tot de beschrijving van de
evolutie van het Ichtegemse Sint-Maartensgebeuren in de laatste jaren, willen we toch enige
aandacht besteden aan de specifieke situatie
van dit feest in West-Vlaanderen en de plaats
die Ichtegem daarin inneemt1. Wat onmiddellijk
opvalt is het feit dat van de huidige gemeente
Ichtegem enkel het dorp Ichtegem en niet de
dorpen Eernegem en Bekegem Sint-Maarten vieren. Beide andere deelgemeenten zijn doorsnee
Sinterklaasgemeenten, evenals de omliggende
gemeenten Torhout, Aartrijke, Kortemark en Gistel2. Enkel buurgemeente Koekelare is een dorp
waarin Sint-Maarten als geefheilige optreedt in
plaats van Sinterklaas.
Voor een aantal West-Vlaamse gemeenten of dorpen kan het voortbestaan van een
Sint-Maartensgebeuren gekoppeld worden aan
de aanwezigheid van een Martinuspatrocinium
van de kerk dat ervoor heeft gezorgd dat precies
die parochie gevrijwaard bleef van de vervanging van Sint-Maarten door Sinterklaas3. Dit
1
Alle West-Vlaamse gemeenten werden
in de loop van 2011 aangeschreven met een
korte vragenlijst. Een eerste neerslag van deze
bevraging in Naert, A., Zeventien eeuwen SintMaarten. Deconstructie van een cultureel composiet,
Torhout, 2012, p. 123-137. De bevindingen die in
deze vragenlijst naar voor kwamen werden tevens
doorgegeven naar LECA voor het grotere onderzoek
naar de geversheiligen anno 2012, zie hiervoor ook
X, Hoor wie klopt daar kind’ren. Rapport enquête
geversheiligen anno 2012, Gent, 2013
2
De Sint-Maartentraditie in West-Vlaanderen
is in de eerste plaats een Westhoekgebeuren. Het
lijkt er op dat dit samenhangt met een ander historisch
fenomeen dat de traditie van het Sint-Maartengebeuren
heeft bestendigd, naast het aanwezige
Martinuspatrocinium van aparte parochies, namelijk de
invloed van het vroegere bisdom Ieper met zijn SintMartinuskathedraal (1559 – 1801). Ook een stuk van
de Noord-Frankrijk viel onder dit bisdom (de oostelijke
helft van het huidige arrondissement Duinkerke)
3
In West-Vlaanderen hebben volgende
parochies een Martinuspatroniem : Aarsele, Ardooie,

is bijvoorbeeld overduidelijk het geval voor de
gemeente Loppem, die volledig geïsoleerd ligt
binnen Sinterklaasterritorium. De hardnekkigheid van de Maartenstraditie in deze gemeente
kan bovendien nog verder worden verklaard door
de aanwezigheid van een relikwie van de heilige
Martinus in de kerk van Loppem4. In Ichtegem is
de kerk echter toegewijd aan Sint-Michiel en niet
aan Sint-Maarten. In de kerk is, ook historisch,
geen verwijzing terug te vinden naar de heilige
Martinus. Geen verering, geen bedevaart, zelfs
geen beeld blijkt er aanwezig te zijn geweest en
is dat ook nu niet5. Op socio-cultureel vlak heeft
Ichtegem echter zijn hele geschiedenis door
sterk de invloed ondergaan van buurgemeente
Koekelare, waar wel een Martinuskerk met een
rijk cultuurhistorisch erfgoed aanwezig is. Kennelijk is de Koekelaarse invloed in de loop van
de geschiedenis ingrijpend genoeg geweest om
ervoor te zorgen dat de bestaande Sint-Maartentraditie in Ichtegem behouden bleef.
Voor de rest van West-Vlaanderen kan de
invloed van het in 1599 opgerichte bisdom Ieper
niet worden overschat. Het bisdom, dat net in
een periode waarin de feesten van Martinus
en Nikolaas onder vuur kwamen te liggen werd
opgericht met als kern de Ieperse Sint-Martinus
kathedraal nam voor de hele Westhoek de rol op
van de hierboven vermelde parochies die aan
de heilige waren toegewijd. Op het ogenblik dat
Martinus geleidelijk aan de duimen moest leggen
voor Nikolaas zorgde de invloed van het aan
Martinus toegewijde bisdom Ieper kennelijk voor
een klimaat dat de gebruiken rond Martinus beschermde tegen invloeden van buiten. Toen het
bisdom uiteindelijk werd opgegeven in het begin
van de 19de eeuw waren een aantal gebruiken
Avelgem, Beselare, Desselgem, Ieper, Koekelare,
Koolskamp, Kortrijk, Leisele, Loppem, Moorsele,
Moorslede, Oekene, Oeselgem, Haringe, Sijsele,
Varsenare, Vladslo, West-Vleteren, Werken (informatie
ter beschikking gesteld door het bisdom Brugge).
4
Creyf, S., Reliekschrijn Sint-Martinus
Loppem, onuitgegeven eindwerk Erfgoedbegeleiders
Ginter, Torhout, …
5
Naert, A., De Ichtegemse Sint-Michielskerk
(Ichtegems Erfgoed, 2), Torhout, 2014.
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grotendeels veilig gesteld, ten minste toch tot een
nieuw vervlakkend “beschavingsoffensief” in de
jaren 1960 opnieuw deze ging bedreigen.

Het traditionele Sint-Maartensfeest
in Ichtegem
Uit de periode van voor de jaren zeventig
bezitten wij zo goed als geen bronnen die ons
vertellen hoe het feest in Ichtegem werd beleefd
of gevierd. We moeten ons hiervoor beroepen
op een aantal getuigenissen die hun neerslag
hebben gevonden in enkele heemkundige werken6 en op orale getuigenissen van personen die
Sint-Maarten in hun jeugd hebben gevierd7.
Sint-Maarten vieren in Ichtegem
De herinneringen van Daniël gaan terug tot de
jaren net voor en tijdens Wereldoorlog II op de
wijk de Reiger. Hij herinnert zich dat in huiselijke
sfeer op Sint-Maartensavond, net als trouwens
op Kerstdag (een feest dat eigenlijk zo goed als
niet werd gevierd, in tegenstelling tot Nieuwjaar),
zijn moeder pannenkoeken bakte en de kinderen
hun “kloefe” klaarzetten aan de kachel met een
raap en een wortel voor de ezel van Sint-Maarten. Moeder liet voor alle zekerheid het deksel
van kolenkachel open liggen, zodat de heilige
man zonder problemen naar binnen kon komen.
’s Morgens, de 11de november, was de sint gepasseerd en lagen er cadeautjes bij de kloefen.
Die dag was voorbehouden voor het spelen met
het nieuwe speelgoed.
In de aanlooptijd naar het feest toe werd ook
op school aandacht besteed aan de heilige
man. Van daar kenden de kinderen hem als
een soldaat te paard, die zijn mantel deelde met
een arme man. De historische persoon met
moraliserende ondertoon, dat was de soldaat, de
gulle gever daarentegen, dat was een bisschop.
Ook toen al stelden de kinderen zich die voor
vergezeld van een Zwarte Piet. Een paard
hoorde niet bij het plaatje, wel een ezel, een dier
6
Blomme, F., Ichtegem, ’t Kakkernest.
Bijdragen over volks- en heemkunde, Ichtegem,
1986; Hosten, W., Ichtegem, dorp van Fransmans en
Flandriens, deel 1, Aartrijke, 1993 en Naert, A. (red.),
Kroniek Bekegem-Eernegem-Ichtegem-Wijnendale,
Torhout, 2001.
7
We bevroegen hiervoor onder andere de
heer Daniël Boucquez
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dat in die tijd in onze gewesten trouwens weinig
of niet voorkwam. Zware gespannen werden
door paarden, kleinere karretjes door honden getrokken. De ezel was een zeldzaamheid. Thuis
werd in die aanlooptijd een brief naar de sint geschreven, waarop moeder dan een antwoordbrief
terug schreef in naam van de goedheilige man.
Op Sint-Maartensavond, de buik gevuld met pannenkoeken, trokken de kinderen dan de straat
op om te gaan zingen. “Ruus Buus Buus” en
“Sintemaartensavond” waren de twee favorieten. Ze kregen het meest appels en peren, veel
minder snoep. Verkleed waren ze niet, kloefen
aan en een “kaba” (boodschappentas) in de
hand voor de buit. Over het algemeen gingen ze
zingen in groepjes van drie, soms tot vijf, maar
nooit alleen. De tegenwoordig spreekwoordelijke
uitgeholde biet was er meestal niet bij. Indien
er al een lampionnetje werd meegedragen, dan
was dit meestal een grote raap, maar noodzakelijk was dit attribuut zeker niet. Het ruusbuzen
kreeg na de oorlog en flinke deuk en verdween
geleidelijk aan uit het straatbeeld.
Typerend is ook de houding tegenover Sinterklaas, die in Wijnendale, toen nog een wijk van
Ichtegem, cadeautjes bracht. Kinderen op de
naburige Reigerwijk bekeken deze heilige als
een weinig sociaal persoon, want op zijn naamdag kregen zij niets. Ze hadden niet onmiddellijk
door dat dit wederzijds ook voor Sintemaarten
gold.

Het liedjesrepertorium
Drie liedjes maakten onlosmakelijk deel uit van
het rituele repertorium dat verbonden was met
het bedelzingen en die lange tijd door grote
delen van de Ichtegemse bevolking gekend waren. Sommige liedjes vertonen ook hier lokalen
varianten tegenover dezelfde liedjes die ook
elders in West-Vlaanderen8 deel uitmaken van
het repertorium.
Sinte-Maartensavond
Sinte-Maartensavond, de torre gâ mee no Gent
En o mien moed’r koeksjes bakt,
‘k zitten zo geern omtrent.
Stokt vier, makt vier,
Sinte-Maarten komt alier,
Al in z’n bloten arm.
‘k Zitten al in een hoeksje,
Achter een bitje koeksje,
‘k zitten al oender tafel,
Achter een bitje wafel,
‘k zitten al onder den zoldertrap,
Achter een appeltj’ of viere vor in m’n zak
Ruus Buus Buus
Ruus buus buus,
Is Sinte-Maarten nog niet thuus?
E’j gin appeltje of pertje vor uus ?
Me staan ier te kiek’n
Begun ma te smieten
Me gaan ier nie lange me staan,
Me gaan naar een ander pleksje gaan

8
Bij de bevraging in 2012 bleek dat SintMaarten op de een of andere wijze nog wordt gevierd
in de volgende gemeenten (dorpen tussen haakjes) :
Lichtervelde, Diksmuide (Esen, Vladslo, Lampernisse
en Nieuwkapelle), Moorsele, Zonnebeke (Zonnebeke,
Geluveld, Passendale, Zandvoorde, Beselaere),
Moorslede (Moorslede, Dadizele, Slypskapelle),
Middelkerke (Middelkerke, Leffinge), Damme (Sijsele),
Vlamertinge, Lo-Reninge (Lo, Reninge, Pollinkhove),
Ingelmunster, Kortemark (Handzame, Werken), Vleteren
(Oostvleteren, Westvleteren, Woesten, Sint-Sixtus),
Zedelgem (Loppem), Ardooie (Ardooie, Koolskamp),
Koekelare, Ichtegem (Ichtegem, Bekegem), De Panne
(Adinkerke), Ieper, Oudenburg. In een aantal van
deze gemeenten bleek de Sint-Maartenstraditie echter
nieuw uitgevonden te zijn (Middelkerke, Bekegem,
Oudenburg).

Moedre, ‘k en Sinte-Maarten gezien
Moedre, ‘k en Sinte-Maarten gezien
Achter de bomen, achter de bomen,
Moedre ‘k en Sinte-Maarten gezien,
Achter de bomen nie verre van hier
En je stoend do zo plezant
Met zijn mijter, met z’n mijter,
En je stoend do zo plezant,
Met z’n mijter in z’n hand.
En z’n baard die was zo gries,
Vlas en wulle, vlas en wulle,
En z’n baard die was zo gries,
Vlas en wulle, sneeuw en ies.
En z’n knecht die was zo zwart,
Liek n’n oven, liek n’n oven,
En z’n knecht die was zo zwart,
Lijk n’n oven waarin da j’ bakt.
En z’n ezel gink gebukt,
Onder de zak’n, onder de zak’n,
En z’n ezel gink gebukt,
Onder de zakken ip z’n rugge.
Moeder, komt ie nog nie an,
’t wordt ol doenker, ’t wordt ol doenker
Moedre, komt’n nog nie an,
’t wordt ol doenker overol.
Oor je buuten da gedruus,
belgerienkel, belgerienkel,
oor je buuten da gedruus,
belgerienkel ol vor us uus.
‘k Oorn ol stap’n in de gank,
Kom mo bin’n, kom mo bin’n
‘k Oor nol stap’n in de gank,
Kom mo bin’n, illige man.
Voor de Tweede Wereldoorlog bleek op de gemeenteschool nog een liedje te zijn aangeleerd
:”Sint-Maarten reed door weer en wind”. De
tekst van het lied is duidelijk veel sterker moraliserend en narratief dan deze van de voorgaande
bedelzangliedjes. Het lied is trouwens ook
bekend uit Mechelse contexten en lijkt dus een
meer algemene verspreiding te hebben gekend.
De manteldeling is trouwens een onderwerp dat
in de volksculturele evolutie van de Sint-Maartentraditie slechts een bijkomstig karakter blijkt te
hebben gehad.
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De Sint in de Chiro omstreeks 1960

In de jaren zestig lijkt Sint-Maarten uiteindelijk het pleit tegen Sinterklaas te verliezen. In

1963 is het zover : zelfs in de rondgang van
de Gezinsbond (toen nog Bond van Grote
en Jonge Gezinnen) wordt geleidelijk aan de
figuur van Sint-Maarten vervangen door die van
Sinterklaas. Toch blijven scholen en verenigingen intern nog vasthouden aan de traditionele
uitingen van het Sint-Maartensfeest. Het bedelzingen (ruusbuuzen), het uithollen van bieten,
de Sint-Maartensliedjes blijven voortleven,
ook nu weer door de nauwe band die het dorp
onderhoudt met Koekelare. Vooral door nieuwe
inwoners, die geen band met Sint-Maarten hadden, worden deze tradities als oubollig aanzien
en stijgt de vraag naar de vervanging van deze
gebruiken door het algemeen aanvaarde Sinterklaasfeest. Het ziet er in de tweede helft van
de jaren zestig dan ook naar uit dat uiteindelijk
de lokale Sint-Maartentradities zullen worden
vervangen door een Sinterklaasfeest zoals het in
heel Vlaanderen gebruikelijk is.
Hierin komt verandering door de onvermoeibare inzet van Willy Hosten begin de jaren ’70.
Samen met een aantal vrienden-leiders uit de
KSA, die op dat ogenblik een merkwaardige
aandacht voor het Ichtegemse erfgoed aan de
dag leggen10, wordt gestart met huisbezoeken

9
Hosten, H., Sint-Maarten vieren in Ichtegem
(PowerPointpresentatie), Ichtegem, 2012, aangevuld
door mondelinge gegevens van Willy Hosten

10
Vanuit deze hoek kwam eveneens een
initiatief om door middel van een wandelpad (Tijl en
Nelepad) Ichtegem toeristisch-recreatief te ontsluiten.

Sint-Maarten reed door weer en wind
Sint-Maarten, Sint-Maarten, Sint-Maarten reed
door weer en wind,
Zijn vurig paard droeg hem gezwind.
Sint Maarten reed met volle moed.
Zijn mantel dekte hem warm en goed.
Een oude, oude man stond aan de baan.
Hij keek de ridder smekend aan:
‘Och, help mij toch uit deze nood,
Ik vind hier in de kou de dood.’
Sint-Maarten, Sint-Maarten, Sint-Maarten was
zeer aangedaan.
Hij bleef voor d’arme bedelaar staan
Hij trok zijn slagzwaard uit de schee
Sneed zijn mantel vlug in twee.
De oude, oude man kwam ‘s nachts weerom,
Hij had de halve mantel om.
Hij sprak tot Maarten zonder spot,
En zei: ‘Ik ben de lieve God!’

De teloorgang en de redding van het
Ichtegemse Sint-Maartengebeuren9
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door Sint-Maarten. Merkwaardig zijn een aantal
foto’s uit deze periode van Sint-Maarten met een
zwarte baard en een witte mijter. Kort daarna
slaagt de KSA erin zusterbeweging meisjes
Chiro warm te maken voor de organisatie van
een waar Sint-Maartensfeest. De Sint maakt
zijn blijde intrede in een koets, vergezeld door
de fanfare Sint-Cecilia, die met plezier een gratis
optreden voorziet. Dit wordt gevolgd door een
kinderfeest, waarbij de plaatselijke UNIZO-afdeling voorziet in snoep.
In 1979 wordt dit initiatief overgenomen door de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, waar Willy
Hosten na zijn carrière in de KSA is naar doorgestroomd en waar hij een aantal gelijkgezinden
terugvindt die eveneens menen dat de traditie
van het Sint-Maartensgebeuren niet teloor mag
gaan. Dat jaar staat de BGJG voor het eerst in
voor de organisatie van het kinderfeest en de
intocht van Sint-Maarten. Sint-Maarten, nu al
met witte baard – eigenlijk een look-a-like van
Sinterklaas – als bisschop voorgesteld zoals het
altijd in West-Vlaamse context was gebeurd,
gaat vergezeld van enkele Zwarte Pieten. Een
paard heeft de Sint nog niet. Een dertigtal kinderen prijkt trots op de foto voor het gemeentehuis
van Ichtegem. Enkele jaren later, in 1981,
neemt de BGJG ook de huisbezoeken van de

Sint over en wordt voor het eerst een georkestreerde bietenstoet georganiseerd. Hierdoor
knoopt men weer nauwer aan bij de traditie van
het versieren en dragen van uitgeholde bieten.
Vanaf nu wordt in de Ichtegemse situatie hierop
sterk de nadruk gelegd. Geen lampionnen, geen
pompoenen, enkel de biet wordt gezien als het
attribuut bij uitstek voor het Sint-Maartenszingen.
De traditie van het ruusbuuzen (bedelzingen)
was ondertussen grotendeels verdwenen, maar
het traditionele repertorium van het Sint-Maartensfeest wordt op die wijze gestructureerd
nieuw leven ingeblazen. Waar het huisbezoek
en het kinderfeest in de eerste plaats de datum
van het feest (10-11 november) veilig stellen ten
overstaan van Sinterklaas (5-6 december), gaat
de onverdeelde aandacht nu uit naar het borgen
van de gebruiken en het rituele repertorium. Om
de stoet voor iedereen toegankelijk te houden
en tegelijkertijd weg te blijven van pakjesavond
10 november, kiest men de vrijdagavond voor
10 november als vaste datum voor de bietenstoet. De stoet wordt als volgt samengesteld :
op kop een politieagent, gevolgd door een auto
met luidspreker waaruit (Sinterklaas)liedjes
klinken11. Daarna komen Sint-Maarten en zijn
Zwarte Pieten, gevolgd door de kinderen (en hun

Sint met zwarte baard

11
Sint-Maartensliedjes waren toen op drager
helemaal niet te vinden. Momenteel zijn ze trouwens
nog altijd niet makkelijk op de kop te tikken. Reden
voor het huidige Sint-Maartencomité om een eigen CD
met Sint-Maartenliedjes uit te geven (zie verder).
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1979: eerste Sint-Maartensfeest
bij Gezinsbond
ouders) die elk hun versierde biet met kaarsje
meedragen. Tot 1985 stapt Sint-Maarten nog te
voet mee in de stoet, vanaf dat ogenblik komt hij
te paard op zijn witte schimmel. In 1990 knoopt
men aan bij een ander gebruik dat traditioneel
deel uitmaakt van het Sint-Maartenserfgoed en
wordt er halt gehouden aan een Sint-Maartensvuur. De stoet eindigt in een zaaltje waar aan de
kinderen een warme choco wordt aangeboden
en waar tevens de mooiste biet wordt verkozen.
In dit kader start de Gezinsbond ook met het
organiseren van workshops waar de kinderen
samen hun bieten kunnen (leren) versieren.
Hiervoor koopt de BGJG in een vorm van samenaankoop de nodige bieten aan bij een plaatselijke landbouwer en wordt tevens voorzien in hulp
bij het uithollen van de harde vruchten. Hiertoe
wordt door een volwassene gebruik gemaakt
van een elektrische boor met speciale kop. Dit
concept van Sint-Maartensgebeuren blijft gedurende de jaren ’90 van de twintigste eeuw en het
grootste deel van het eerste decennium van de
eenentwintigste eeuw behouden.

dicht mogelijk bij de burgers wil staan en dat zo
veel mogelijk inbreng van de inwoners en de
vereniging poogt te valoriseren. Een belangrijk
aspect van deze beleidskeuze is het in de verf
zetten van de eigenheid van de drie dorpen die
deel uitmaakten van de gemeente Ichtegem.
Voor Ichtegem valt de keuze initieel op het Flandriengebeuren, omdat precies in deze periode
een projectvereniging “Project 98” de 50-jarige
verjaardag van het overlijden van de Ichtegemse renner Richard Depoorter in de Ronde van
Zwitserland in 1948 wil aangrijpen om daarrond
een grote herdenking te organiseren. Naast de
feestelijkheden die hiervan deel uitmaken en
de verbroedering met het Zwitserse Wassen,
valt vooral het plaatsen van een kunstwerk op
de Markt van Ichtegem op. De archetypische
renner in cortenstaal van Patrick Steen krijgt de
naam “Ode aan de Vlaamsche Leeuwen” mee.
Gedurende een aantal jaren lijkt Ichtegem een
eigenheid te hebben gevonden in dit rennersverhaal, maar geleidelijk aan zwakt dit door het
wegvallen van een aantal protagonisten wat af13.

Werken aan Ichtegemse eigenheid

In Ichtegem zelf begint men er zich op dat ogenblik meer en meer van bewust te worden dat het

Vanaf 1998, met de oprichting van de gemeentelijke dienst cultuur, wordt door het gemeentebestuur een cultuurbeleid12 gevoerd dat zo
12
Zie hiervoor de beleidsnota Naert, A. en
A. Clyncke, Een integraal gemeentelijk cultuurbeleid,
Ichtegem, 1997 en Naert, A. en A. Clyncke, Beleidsplan
Cultuur en Toerisme, Ichtegem, 1999
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13
Dit houdt niet in dat het wielergebeuren
in se voor de gemeente minder belangrijk wordt. De
Omloop van de Vlaamse Ardennen en de Driedaagse
van West-Vlaanderen vormen nog steeds de
ruggengraat van dit gebeuren. Ichtegem blijft ook op
erfgoedvlak verder nauw verbonden met het WestVlaamse flandrienverhaal.

Sint-Maartensgebeuren in dit zoeken naar eigenheid wel eens een belangrijke rol zou kunnen
gaan spelen. Vanuit de dienst cultuur, toerisme
en erfgoed en met de volle steun van een vernieuwde en performanter werkende cultuurraad
wordt dan ook vanaf 2007 een hand uitgestoken
naar de Gezinsbond om samen het bestaande
Sint-Maartengebeuren naar een nieuw niveau te
tillen. Niet dat het initiatief van de Gezinsbond
op dat ogenblik te lijden heeft aan een gebrek
aan belangstelling. Het kinderfeest zorgt voor
een volle sporthal, de huisbezoeken van de Sint
draaien op volle toeren, de workshops kunnen
rekenen op een goede belangstelling en de
bietentocht trekt toch steeds een 100 à 150 deelnemers. De communicatie hierrond wordt echter
vooral gevoerd via de kanalen van de Gezinsbond. De cultuurraad meent dat het gebeuren
rond Sint-Maarten de mogelijkheden bezit om
sterker gemeenschapsvormend te gaan werken
voor het geheel van het dorp Ichtegem dan dat
tot dan toe het geval was.
Er wordt overgegaan tot het oprichten van een
Sint-Maartenscomité, getrokken door Hannes
Hosten (zoon van initiatiefnemer Willy Hosten).
Het comité wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gezinsbond, UNIZO, het
kermiscomité, de plaatselijke basisscholen, de
cultuurraad en de dienst cultuur, toerisme en erfgoed. Het comité start zijn activiteit in 2008 en
stelt zich een aantal doelen voor ogen. Zo dient
er in de eerste plaats een duidelijke visualisering
van het feest te gebeuren zodat dit in het straat-

beeld al een tijd op voorhand zichtbaar is. De
ontwikkeling van een huisstijl en communicatieplan vormt een eerste stap, de uitbouw van een
etalage-actie de tweede. Het verstevigen van de
kennis van de tradities rond Sint-Maarten beslaat
een tweede luik, waarbij in de eerste plaats aandacht uitgaat naar het aandeel van de scholen
hierin en naar het aanleren van de traditionele
Sint-Maartensliedjes in het bijzonder.
Een laatste doelstelling bestaat er in het
Sint-Maartengebeuren open te trekken naar een
zo groot mogelijk deel van de bevolking en er op
die wijze voor te zorgen dat het gebeuren uiteindelijk terug deel gaat uitmaken van een breed
gedragen Ichtegemse traditie. Het comité is er
zich van bewust dat het op die manier uiteindelijk
wel ingrijpt in de wijze waarop het feest wordt
beleefd, maar er tegelijkertijd voor kan zorgen
dat de traditie weer steviger dan voorheen in
de lokale gemeenschap kan worden ingebed.
Tegelijkertijd worden ook de taken verdeeld. Het
gemeentebestuur zal jaarlijks een 5000 euro
uittrekken voor de ondersteuning en instaan voor
het evenementgedeelte. De Gezinsbond zorgt
er voor dat de bietenstoet en het kinderfeest
verder worden georganiseerd, het gemeentebestuur voorziet de nodige snoep. UNIZO staat in
voor de soep en de warme choco, de scholen
ruimen weer plaats in in hun lesschema voor het
aanleren van de traditionele Sint-Maartenliedjes
en besteden aandacht aan de erfgoedelementen
van het feest.

Bietenstoet 1987
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Op weg naar het Sint-Maartensfeest

Visualisering
Vooreerst wordt er nagedacht over een huisstijl.
Deze moet aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Al snel is iedereen het er over
eens dat het feest in de eerste plaats een kinderfeest moet zijn en dat dit ook uit de stijl van de
communicatie moet blijken. Als uiterst belangrijk
wordt door de groep ervaren dat de figuur van
Sint-Maarten centraal staat in de vorm waarin
die in Ichtegem traditioneel werd voorgesteld,
dus als bisschop en niet als Romeins soldaat.
Aangezien hij net als Sinterklaas in Ichtegem
steeds vergezeld gaat van zijn Zwarte Piet(en)
krijgen deze eveneens een prominente plaats
toegewezen. In het kader van het borgen van de
verschillende gebruiken gaat daarenboven heel
wat aandacht uit naar de voorstellingen van het
randgebeuren. Er wordt plaats ingeruimd voor
de bieten, het (bedel)zingen en het vuur. Aan de
Ichtegemse grafisch ontwerper en kunstenaar
Pieter-Jan Sioen wordt opdracht gegeven om
aan de hand van die parameters een huisstijl op
te stellen. Deze zal moeten dienen voor de aanmaak van grote driedimensionele borden, van
banieren, van affiches, van strooifolders, van de
CD-hoes, … en moet dus makkelijk aanpasbaar
zijn aan allerhande formaten.
Op basis van het aangeleverde grafische materiaal en de invulling van het totaalprogramma
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wordt een communicatieplan opgemaakt. De
Gezinsbond maakt een aantal grote borden aan
waarvoor de gemeente het materiaal bekostigt.
Deze worden opgesteld aan de poorten van drie
gemeentelijke basisscholen. Banieren met de
afbeelding van Sint-Maarten die de gemeentelijke en andere vlaggen gedurende deze periode
vervangen zorgen er tevens voor dat het dorp al
een viertal weken voor Sint-Maartenavond duidelijk in het teken van dit gebeuren staat. Veel
affiches in zo veel mogelijk ramen creëren een
zelfde effect op voetgangersniveau.
Men raakt er zich steeds sterker van bewust
dat al deze inspanningen geen kans op slagen
hebben indien de lokale handelaars en hun
etalages niet in het plaatje worden betrokken.
Immers, in weinig etalages komt Sint-Maarten op
dat moment nog aan bod. Hij moet het steeds
meer afleggen tegen Halloween (31 oktober)
aan de ene kant en Sinterklaas (6 december)
aan de andere kant. Door het specifieke van
het Sint-Maartengebeuren te benadrukken en
de periode van zichtbaarheid door een etalagewedstrijd naar voor te trekken slaagt het comité
er in de Halloweenattributen uit de etalages
te weren. Aangezien Sint-Maarten steeds
prominenter op de voorgrond treedt worden
aparte Sinterklaasetalages niet meer geconcipieerd omdat ze economisch minder interessant
blijken te worden. Om dit te bekomen wordt een
etalage-actie opgezet waarbij de handelaars
zelf een aantal prijzen konden winnen (onder

andere gratis advertentieruimte in de kerstversie
van een publiciteitskrant). Aan de hand van de
deelnemende etalages kunnen de schoolkinderen deelnemen aan een wedstrijd waarvoor alle
etalages dienen te worden bezocht. Door de
aandacht bij de jurering van de etalages toe te
spitsen op het typische Sint-Maartensrepertorium
verwijderen de etalages zich steeds verder van
een pure Sinterklaasiconografie.

Kennisoverdracht
Het comité gaat er van uit dat het weinig zin
heeft om los van de scholen te proberen dit
stukje erfgoed te redden. Enkel indien een
kinderfeest ook gedragen wordt door de kinderen
zelf kan het een voedingsbodem vinden waarop
het de volgende jaren verder kan evolueren.
Een aantal aparte stappen zorgen ervoor dat de
scholen van bij het begin worden meegenomen
in het verhaal. Elke school stuurt een verantwoordelijke naar het Sint-Maartenscomité. Het
comité zelf zorgt elk jaar voor een promotiecampagne die gedragen wordt door een aantal Zwarte Pieten. Deze bezoeken alle lagere klassen
en zorgen door het verschaffen van informatie
op een luchtige manier voor voldoende promotie
voor alle activiteiten van het lokale Sint-Maartensgebeuren. Voor het onderwijzend personeel
wordt in samenwerking met de Torhoutse normaalschool RENO een uitgebreid lespakket met
werkmappen en spellen samengesteld14. Hierbij
gaat speciale aandacht uit naar de verschillende
graden, die elk hun eigen aangepaste lesonderwerpen meekrijgen.
Heel belangrijk bij het herstellen van de tradities
vindt het comité het opnieuw aanleren van de
traditioneel in Ichtegem gezongen Sint-Maartensliederen. Deze werden in de jaren ’80 nog
aangeleerd in de gemeenteschool, maar de
kennis ervan was in de loop van de jaren ’90
grotendeels verdwenen. Kinderen kenden alleen
nog de populaire Sinterklaasliederen en velen
hadden zelfs nog nooit de Sint-Maartensliederen
gehoord. Hiervoor wordt een beroep gedaan op
accordeonist en volkszanger Wilfried Declerck,
die elk jaar opnieuw de klassen van de verschillende scholen aandoet en de drie voornaamste
West-Vlaamse Sint-Maartensliederen aanleert
: Ruus Buus Buus, is Sinte-Maarten nog niet
thuus – Moedre, k’ên Sinte-Maarten gezien –
14
Denoo, F. en C. Vanhoutte, Ichtegem viert
Sint-Maarten. Schoolwerkmap, Torhout, 2011
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zwarte pieten in de klas
Sinte-Maartensavond, de torre gâ mee no Gent.
Na amper twee jaar merken wij dat niet alleen de
kinderen, maar ook de ouders deze klassiekers
uit volle borst kunnen meezingen als Sint-Maarten daarom vraagt. Uiteindelijk resulteert dit in
het uitgeven in eigen beheer van een cd met
deze Sint-Maartensliedjes15. Een uitgebreidere
versie volgt een tweetal jaar later in 2011. Een
aantal van de liedjes op deze full-cd zijn effectief
“echte” Sint-Maartensliedjes die in West-Vlaanderen worden gezongen, een aantal andere zijn
bewerkingen van populaire Sinterklaasliedjes.
Voor het inzingen wordt een beroep gedaan
op dirigent Filip Bisschop en een aantal leden
van het koor De Colores16. Belangrijk hierbij is
tevens dat het inlegblaadje vervangen wordt
door een heus liedjesboekje, waardoor kinderen
(en ouders) ook thuis de teksten kunnen volgen
en aanleren.

Gemeenschapsvorming
Uiteindelijk moeten alle inspanningen ertoe
15
Van deze schijf werden in 2009 een
heel beperkt aantal exemplaren aangemaakt via de
computers van de gemeente.
16
Koor De Colores (uitvoerders), Moenaert,
D., Logghe M.-L. en M. Devriese, (tekstbewerking
Sinterklaasliedjes), …, Ichtegem – Koekelare, 2011.
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leiden dat het feest van Sint-Maarten een
centrale plaats inneemt in de lokale feestkalender. Daartoe is het belangrijk ook aandacht te
hebben voor de niet-rechtstreeks betrokkenen
en ervoor te zorgen dat er een groter evenementieel totaalkader wordt geschapen. De avond
van de bietenstoet leent zich hier het beste toe.
In plaats van de stoet te laten aankomen in de
beslotenheid van een zaal wordt gekozen om
er een openluchtfeest van te maken waarop
iedereen, groot en klein welkom is, een feest dat
mee gedragen kan worden door de verenigingen
van het eigen dorp. Alleen al de voorbereidingen
voor deze openluchtorganisatie zorgen ervoor
dat het duidelijk wordt dat er iets belangrijks
te gebeuren staat in het dorp. Samen met de
verschillende promotiecampagnes zorgt dit
ervoor dat het aantal deelnemers aan de stoet
ondertussen opliep van 150 in 2008 naar 550 in
2012 en 700 à 800 in 2015. De stoet zelf kreeg
er in de afgelopen jaren een nieuw gegeven bij.
Het aspect vuur wordt doorgetrokken in de stoet.
Een aantal circusartiesten zorgen voor een
bewegend vuurspektakel dat met de stoet mee
trekt. Meer en meer ook gaan de bewoners van
het parcours ertoe over om een kaars buiten of
voor het raam te zetten als de stoet passeert. Ze
worden hiertoe jaarlijks opgeroepen in een brief
die bus aan bus wordt bedeeld. Eens aangeko-

men op de Markt van Ichtegem wordt de stoet
ontvangen in een tentendorp waarin door de
lokale verenigingen hapjes en drankjes worden
aangeboden. Ook hier gaat speciaal aandacht
uit naar het traditionele karakter, zo horen bisschopswijn en nunnevestjes tot de aangeboden
lekkernijen. Na aankomst zingen onder leiding
van accordeonist Wilfried Declerck alle kinderen
samen de in school aangeleerde Sint-Maartenliederen. Daarna gaat men over tot de uitreiking
van de prijzen : de mooiste biet, de etalagewedstrijd voor kinderen en de mooiste etalage. Het
optreden van een folkmuziekgroep, telkens verbonden met een van de landen waarin zich het
levensverhaal van Sint-Maarten heeft afgespeeld
(Hongarije, Italië, Frankrijk, Duitsland) sluit het
feest af. Gedurende enkele jaren ging de Sint
daarna, vergezeld van de accordeonist, op
cafébezoek, waarbij de aanwezigen de levieten
werden gelezen door de goedheilig man. Dit
kortstondige gebruik hield op te bestaan op het
ogenblik dat de betrokken Sint het voor bekeken
hield. Dat het Sint-Maartengebeuren aanslaat
bij de lokale bevolking mag wel blijken uit het feit
dat er ondertussen ook een Sint-Maartensmountainbikerit en een Sint-Maartenswandeltocht het
licht hebben gezien.

Het Ichtegemse Sint-Maartensgebeuren leek
in de zestiger jaren van de twintigste eeuw ten
dode opgeschreven. Door de inspanningen van
een aantal personen die er in slagen anderen
weer warm te maken voor deze tradities krijgt het
uiteindelijk een nieuw elan. Toch is dit feest niet
langer vergelijkbaar met de traditionele uitingen
uit de vooroorlogse periode. Dit kan enerzijds
worden toegeschreven aan de veranderende
maatschappij (bedelzingen wordt in een postDutroux-tijdperk met een scheef oog bekeken
door de ouders), maar ook aan de goedbedoelde
inspanningen van verenigingen en overheid om
een traditie in ere te houden en een nieuwe voedingsbodem te geven. Het huidige Sint-Maartensgebeuren in Ichtegem is uiteindelijk een
hertaling geworden van een vroegere traditie
naar een moderne leefwereld. Of hoe de zorg
voor het borgen van immaterieel erfgoed dit door
allerhande toe-eigeningsmechanismen tegelijk
kan bewaren als veranderen.

zangstonde met Wilfried Declerck
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Wedstrijd mooist versierde biet
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