Sint Maarten…
Het is de naamdag van Martinus van Tours en wordt ook Sint-Martinus, Sinte-Marten, Sinter Merte
of Sinte-Mette genoemd. De invulling die aan dit feest gegeven wordt verschilt van streek tot streek.
Het Sint-Maarten feest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd in sommige streken
van België, Nederland, Noord-Frankrijk, sommige Duitstalige gebieden, Portugal en Hongarije.
Ontstaansgeschiedenis …
Over de ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat
het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest, maar ook een zuiver kerkelijke oorsprong is
mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen, door alle gezindten gevierd,
volksfeest tamelijk recent is.
De Schotse antropoloog James Frazer veronderstelt een heidense oorsprong van het feest: het
ronddragen van het (heilige) vuur zou een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel zijn, wijdverspreid
over West-Europa. Het heidense ritueel zou dan door de kerk zijn overgenomen, vooral om het
vertrouwen van de bevolking te winnen.
Andere onderzoekers stellen echter dat er niets heidens aan het feest valt op te merken. Het feest
zou door de kerk zijn geïntroduceerd.
De viering van Sint-Maarten...
Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de armen.
Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen.
Pas in de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw veranderde deze houding.
Het Sint-Maarten werd toen juist gezien als een mooie, eigen traditie, die behouden moest worden.
Vredesfeest…
Omdat 11 november na de Eerste Wereldoorlog ook de dag werd waarop deze oorlog werd
herdacht, is wel geprobeerd het feest een wereldse lading mee te geven. Het zou dan een
vredesfeest moeten zijn. Dit heeft men uiteindelijk niet doorgezet.
Het feest is, vooral in Nederland, juist vrij van enige religieuze of politieke lading.
Halloween…
Met de opkomst van Halloween in veel Europese landen, in dezelfde tijd van het jaar, is in sommige
regio's van Nederland een concurrerend straatfeest ontstaan dat vooral bij de schooljeugd populair
is.

