Martinus, Sint Maarten

Sint Maarten geschilderd door Antoon van Dyck
De Martinuskerk in Markelo is genoemd naar Sint Maarten of Maarten van Tours
Maarten werd rond 316 geboren in Savaria (Hongarije) als zoon
van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij
naar Gallië.
Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar, aan
wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van
Rome kon hij slechts zijn eigen helft weggeven. Volgens de legende was deze
bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die
Zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed." (Zie Mattheüs 25:36). Maarten liet
zich bekeren.
Een andere legende vertelt dat hij zich al op 10-jarige leeftijd liet dopen, tegen de zin
van zijn ouders.
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Op 19-jarige leeftijd werd hij duivel uitdrijver. Ook leefde hij enige tijd als kluizenaar
op het eiland Gallinaria bij Genua, en verder stichtte hij een klooster Ligugé
bij Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem.
In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Volgens
een overlevering vond hij zich niet waardig genoeg voor dat ambt, en verstopte hij
zich in een ganzen- of zwanenhok. Maar toen zijn aanhangers hem gingen zoeken,
gingen de ganzen te keer waardoor zijn schuilplaats ontdekt werd. Zo kwam het dat
hij alsnog tot bisschop gewijd kon worden.
Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het christendom. Hij
stichtte kerken en rond 375 de Abdij van Marmoutier. Om de zaak van een van zijn
gelovigen te bepleiten die ten onrechte terechtgesteld dreigde te worden, reisde hij
naar keizer Maximus in Trier. Deze interventie had echter geen succes.
In 397 stierf Maarten aan koortsen. Hij was toen ongeveer tachtig jaar oud. Hij werd
op 11 november begraven in de basiliek van Tours. Al gauw na zijn dood kwam de
verering op gang en in de 7e eeuw werd er een nieuwe basiliek aan hem gewijd. In
zijn nog bestaande graf liggen slechts een stuk schedeldak en een arm-bot, de
overige botten werden verkocht ter verering als relikwie (onder meer in de Dom van
Utrecht). Mogelijk is de rest bij plunderingen verloren gegaan.
Sint Maartensfeest
Sint-Maarten was vroeger de datum waarop de oogst binnengehaald moest zijn en
het vee op stal ging. Op die dag werden ganzen geslacht. Op 11 november werden
de grote Sint-Maartensvuren ontstoken. Dit gebruik gaat terug op
een Germaans feest ter ere van Wodan. Men bracht dankoffers en brandde
reinigende vuren om de vruchtbaarheid van het land en vee te bevorderen.
Later werd het Sint-Maartensfeest vooral een kinderfeest. Kinderen trokken
met lampions of uitgeholde rapen, knollen en kalebassen met een kaarsje langs de
deur voor snoep en fruit. Volgens het Meertens Instituut is het heel goed mogelijk dat
dit gebruik stamt uit Duitsland, waar in bepaalde streken in de kerk ieder jaar rond
Sint-Maarten gelezen werd over het licht dat niet onder de korenmaat gezet moest
worden. Ook gebruikten ze een rommelpot of foekepot, een pot waarover een
varkensblaas is gespannen met daarin een rietje dat een brommend geluid maakt als
eraan wordt getrokken. In diverse Nederlandse steden en streken gaan kinderen op
11 november met zelfgemaakte lampions langs de deuren om te zingen, waarvoor ze
snoep krijgen.
Sint-Maartensliedjes:
Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten.
De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan.
Geef een appel of een peer. Ik kom het hele jaar niet weer.
Het hele jaar dat duurt zo lang, tot mijn lichtje branden kan.

Markelo, juni 2017, Henk Zomer (Wikipedia)
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