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Hij komt,
hij komt,
de lieve
goede Sint ...

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint … Maar welke Sint? In Denderland komen immers
twee Sinten langs, weliswaar elk in andere gemeenten. Sinterklaas komt op 6 december langs
in Ninove en Denderleeuw, maar in Aalst, Lede en het grootste deel van Erpe-Mere brengt
Sint-Maarten op 11 november een bezoek aan de kinderen met snoep en cadeautjes.
In Vlaanderen wordt deze laatste heilige ook
nog gevierd in de Antwerpse Kempen, de streek
rond Mechelen, de streek rond Beveren en enkele
gemeenten in West-Vlaanderen.

De Sint-Maartensviering is een uniek stukje
immaterieel erfgoed. Net als de Sinterklaasviering
werd het daarom opgenomen op de Inventaris voor
Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen.

Hoewel de Sint-Maartensviering nog intensief
gevierd wordt en als geheel niet bedreigd is, worden
bepaalde traditionele elementen wel verdrongen door
de in Vlaanderen meer verspreide Sinterklaasviering
en zelfs het opkomende Halloween dat ook doorgaat
rond deze periode.

Erfgoedcel Denderland zette zich in 2019 en 2020 in
om enkele typische immaterieel erfgoedelementen
die eigen zijn aan de feestdag van Sint-Maarten
in de regio in de kijker te zetten, te stimuleren en
zelfs te herintroduceren.

De Sint-Maartensvieringen kennen in Vlaanderen grote
verschillen: van Sint-Maartensvuren in de Antwerpse
Kempen, bedelzingen in Mechelen, tot grielen in
Beveren ... In regio Aalst lijkt de Sint-Maartensviering
zeer sterk op de Sinterklaasviering, hoewel deze toch
weer niet helemaal samen valt.

We besteedden aandacht aan de figuur van Martinus
van Tours en aan wat de viering vroeger en nu voor
de gemeenschap in de regio betekent.
Met dit project geven we concrete invulling aan
enkele doelstellingen uit het beleidsplan van de
erfgoedcel: we starten projecten op met erfgoedactoren en actoren uit andere beleidsdomeinen,
we vergroten het draagvlak voor cultureel erfgoed in
Denderland en we moedigen onderzoek en publieksgerichte ontsluiting aan met bijzondere aandacht
voor immaterieel erfgoed.

Onderwijsstraat 1
9300 Aalst
www.erfgoedceldenderland.be
erfgoedcel@aalst.be
053 72 33 65
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1 Maarten en de
magie van de mantel
1. Kijk- en voorleesboek

Sint-Maartensacties

Er was eens een jongen die Maarten heette.
Al van bij zijn geboorte was hij bijzonder.
Moedig. Heldhaftig.
Door niemand tegen te houden.
Tijdens een zware wintertocht
ontmoette hij een bedelaar.
Het zou zijn leven voorgoed veranderen ...
Sint-Maarten is een echte kindervriend, maar hoe goed kennen
kinderen het verhaal van Martinus van Tours en hoe groot is de
verwarring met Sinterklaas?
Om kinderen te laten kennis maken met de typische
erfgoedelementen van de Sint-Maartensviering lanceerden
we het kijk- en voorleesboek ‘Maarten en de magie van de
mantel’, dat op een ludieke manier het verhaal vertelt
van Maarten die Sint werd.
Hiervoor engageerden we auteur Mario De Koninck
en illustrator Nikola Hendrickx. Deze twee creatievelingen
hadden in 2018 de ‘Lang Zullen We Lezen Trofee’ van de VRT in
de categorie beste kinderboek gewonnen met ‘De prinses die
alles had’. Die sprookjesstijl met een hoek af, was net wat we
zochten om het verhaal van Martinus Van Tours tot leven te
wekken. Daarenboven zijn het streekgenoten.
De samenwerking resulteerde in een prachtig kijk- en
voorleesboek, geschikt voor kinderen van 1 tot 99 jaar.
Het boek werd op een oplage van 1500 exemplaren gedrukt
en verkocht via de webshop van de erfgoedcel, tijdens de
verschillende publieksactiviteiten en bij lokale verkooppunten.
Inmiddels zijn er meer dan 1000 exemplaren de deur uit.
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De audioguide vertelt het hele verhaal van Sint-Maarten.
© Stad Aalst.

In 2020 werd de expo coronaveilig omgevormd
tot buitenexpo in Lede en Erpe-Mere.

2. Expo in Aalst, Lede en Erpe-Mere
Op basis van het boek werd in samenwerking
met ’t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst
een expo ontwikkeld, waarbij bezoekers letterlijk
in het verhaal van Sint-Maarten kunnen stappen.
De tekeningen uit het boek werden vergroot en
bewerkt met aangepaste tentoonstellingsteksten.
Auteur Mario De Koninck zorgde voor een aangepaste
tekst voor de audioguide en sprak die ook zelf in.
De expo liep in 2019 gedurende een maand in
’t Gasthuys Stedelijk Museum, waar deze werd
aangevuld met knutselopdrachten. Kinderen kregen
een knutselzakje bij aankomst in het museum.
Parallel aan het verhaal van Maarten die Sint wordt,
konden bezoekers zo zelf een beetje sint worden.
Het was een bijzonder groot succes, met zowel
klasbezoeken als gezinnen die tijdens de herfstvakantie massaal afzakten naar het museum.
Het hoogtepunt was de museumnacht (zie verder).
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De tentoonstelling was een tweeluik, want aanvullend
organiseerde ’t Gasthuys een expo die meer op
volwassenen gericht was, met bekende en minder
bekende reproducties van iconografische
Sint-Maartenswerken uit de regio en daarbuiten
(schilderijen, glasramen, beelden ...).
In 2020 werd de expo ‘Maarten en de magie van de
mantel’ hernomen. Door de coronamaatregelen werd
de expo omgevormd naar een openluchtbeleving die
gelijktijdig liep in Erpe-Mere, rond de vijver van domein
Steenberg, en in Lede, in het park van Mesen.
Er werd voor extra sfeerverlichting en een aangepaste
kinderopdracht met stickers gezorgd, zodat ook de
interesse van de allerkleinsten gewekt kon worden.
De audioguide werd aangeboden via de erfgoedapp,
die gedurende de maanden oktober en november 2020
samen bijna 800 keer werd gedownload.

Dankzij een stickeropdracht blijven ook de jongste bezoekers
geboeid door de buitenexpo

3. Museumnacht
Aansluitend bij de expo ‘Maarten en de magie van de
mantel’ in ’t Gasthuys (oktober – december 2019) werd
op de vooravond van de komst van Sint-Maarten een
museumnacht in het thema van Sint-Maarten georganiseerd door de collega’s van het stedelijk museum.
Deze avond werd het culminatiepunt van de
projectwerking in 2019.
Met knutselworkshops (Romeinse helm, een
sok-/stokpaard of mantel maken ...) een optreden
van Tot Morgen met Sint-Maartensliedjes, een
signeersessie met de auteurs van het kinderboek,
een ‘echte’ Sint als Romeinse soldaat op een paard,
een fakkeltocht en acteur Anton Cogen die bij het
ruiterbeeld in de Sint-Martinuskerk het verhaal van
Sint-Maarten vertelde op basis van het boek ‘Maarten
en de magie van de mantel’, werd het een prachtige
en gezellige herfstavond. Honderden kinderen konden
de echte Sint-Maartenssfeer opsnuiven en de ouders
zagen dat het goed was ...

Als erfgoedcel konden we ondersteuning bieden bij dit
mooie initiatief en hopen we dat er ook in de toekomst
een vervolg komt op de museumnacht.
In 2020 had ‘t Gasthuys plannen voor een gelijkaardig
event, maar de coronamaatregelen staken hier een
stokje voor. De dienst Toerisme en Erfgoed van de Stad
Aalst organiseerde ter vervanging een succesvolle
pietenzoektocht doorheen de stad in de stijl van
het boek ‘Sint-Maarten gaat naar Sjinka Poenka’ van
Kathleen Amant. Bovendien brachten ze een cd uit
met Sint-Maartensliedjes, ingespeeld door Tot Morgen!
De cd werd ook in de webshop van Erfgoedcel
Denderland aangeboden.
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2 Educatief pakket:
‘Sinte-Merten op nen stok’
Sinte

Merten
stok
op nen

Erfgoedpakket Sint-Maarten
voor kinderen van de derde kleuterklas
tot en met het tweede leerjaar

Bij het kijk- en voorleesboek ‘Maarten en de magie van
de mantel’ werd een educatief pakket ontwikkeld voor
kleuters en leerlingen van de 1e graad lager onderwijs.
Aan de hand van knutselopdrachten, liedjes, recepten
en veel meer kunnen kinderen kennismaken met de
rijke tradities van dit uniek stukje immaterieel erfgoed.
Zo kunnen kinderen de Sint-Maartensviering als lichtfeest
herontdekken door een knutselopdracht waarbij ze een
lichtje maken in de vorm van een traditioneel
uitgeholde biet of raap.
De traditie van een Sinte Merten op nen stok komt aan
bod in het oude gelijknamige liedje én in een bakopdracht:
in plaats van een feestbrood op een stok laten we de
kinderen koekjes op een stok maken.
Daarnaast wordt Sint-Maarten niet uitsluitend als bisschopsfiguur met mijter en staf uitgebeeld, maar tonen we Martinus
ook als Romeins ruiter, die zijn mantel in twee deelt.

lichtjes met
Sint-Maarten

In november wordt het al vroeg donker.
Op vele plaatsen steken mensen lichtjes aan voor Sint-Maarten.
Ze maken een eigen lampionnetje uit een glazen pot of snijden een biet of
raap uit tot lichtje. Soms maken ze zelfs een groot vuur voor de Sint!

Het educatief pakket werd gratis verstuurd naar
alle scholen uit Aalst, Erpe-Mere en Lede (de Martinusgemeenten in Denderland), samen met een gratis
exemplaar van ‘Maarten en de magie van de mantel’.
Het pakket is ook gratis digitaal verkrijgbaar via de
website en werd ook gebruikt als basis voor ‘Lichtjes voor
Sint-Maarten’, waarbij de jeugdbewegingen van Denderland
actief met het Sint-Maartenserfgoed aan de slag gingen.

Wil jij ook een lichtje maken voor de Sint?

Een echte Sintlampion
Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?

•

•

•
•
•
•
•
•

Een glazen potje
(bv. van yoghurt)
Een lichtje
(theelichtje of ledkaarsje)
Doorzichtig papier
Lijm
Verf
Versieringen allerhande
Touw

•
•

Versier je potje door het te
beschilderen of er gekleurde
papiertjes op te kleven.
Plaats een theelichtje of
ledkaarsje in je potje.
Knoop een touw rond de hals
van je potje als handvat.

Klaar!

Steek je lichtje aan
en ga op pad!

De museumnacht van ’t Gasthuys Stedelijk Museum lokte honderden bezoekers
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Het educatief pakket werd geheel in de stijl van
‘Maarten en de magie van de mantel’ vormgegeven.

In het educatief pakket leren de kinderen de
Sint-Maartensviering ook als lichtfeest kennen.
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3 Kleuren voor
Sint-Maarten
Om het Sint-Maartensverhaal breed in de kijker
te zetten werd vanuit de stadsdiensten van Aalst
gevraagd om de jaarlijkse kleurwedstrijd voor de
Sint in een nieuw kleedje te steken. In voorgaande
jaren werd een vrij commercieel beeld gebruikt, dat
vooral sterk deed denken aan Sinterklaas. In 2019 en in
2020 werd telkens een tekening uit het boek ‘Maarten
en de magie van de mantel’ herwerkt tot kleurplaat,
met dank aan illustrator Nikola Hendrickx.
In 2019 werd gekozen voor een heel herkenbare scène,
namelijk piet die het paard een schoorsteen probeert
in te duwen, terwijl de Sint er meewarig naar staat te
kijken. Alle kinderen uit de Aalsterse kleuterscholen
en lagere scholen ontvingen een kleurplaat en konden
deelnemen aan de kleurwedstrijd, waarbij ze onder
meer een gratis exemplaar van ‘Maarten en de magie
van de mantel’ konden winnen.
In 2020 werd gekozen voor een andere tekening,
namelijk de manteldeling als Romeinse soldaat, een
cruciale scène in het verhaal van Martinus van Tours,
en een zeer iconisch beeld van deze heilige. Deze keer
werden de kleurplaten niet alleen naar Aalsterse
scholen verspreid, maar ook in alle kleuterscholen
en lagere scholen van Lede en Erpe-Mere.

Zowel in 2019 als in 2020 werd een tekening uit het boek
‘Maarten en de magie van de mantel’ herwerkt tot
kleurplaat voor de kleurwedstrijd.

Er werden ‘hemelbussen’ geplaatst in de verschillende
gemeenten en de respons was enorm.
Honderden tekeningen werden in de hemelbussen
gedropt, waardoor het moeilijk kiezen was wie de
winnaars mochten zijn. Per leeftijdscategorie werd een
winnaar getrokken door een onschuldige pietenhand.
De kleurwedstrijden bleken heel effectieve
communicatie-acties te zijn. Op een vrij goedkope
manier kon zowat de volledige doelgroep bereikt
worden. Door kinderen te laten deelnemen aan een
wedstrijd gaan ze actief en creatief aan de slag met
het erfgoed. Op het deelnameformulier kan bovendien
wat achtergrondinformatie worden meegegeven en
kon gericht promotie gemaakt worden voor het boek
en de expo’s.

In elke gemeente werden ‘hemelbussen’ geplaatst waar kinderen hun briefje aan Sint-Maarten
en hun tekening konden posten. In Erpe-Mere stond de hemelbus vlakbij de start van de expo.
| 10 |
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De beeldengroep van Sint-Maarten wordt terug samen gesteld in het restauratieatelier van de Universiteit Antwerpen. Foto © Geert De Wolf.

4 De terugkeer van
het Sint-Maartensruiterbeeld in de
Sint-Martinuskerk
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Het Sint-Maartensruiterbeeld keert na meer dan 100 jaar afwezigheid
terug naar de Sint-Martinuskerk in Aalst.

Tijdens de museumnacht schaarden honderden kinderen zich
rond het beeld om te luisteren naar het verhaal van Sint-Maarten.

Tot aan het begin van de 20ste eeuw werd het hoofdaltaar van de Sint-Martinuskerk te Aalst gesierd door
een levensgrote 17e-eeuwse beeldengroep van
Martinus van Tours die zijn mantel deelt met twee
bedelaars. Na een afwezigheid van meer dan 100 jaar
keerde het beeld in 2019 terug naar de kerk.

In 2017 startte de Universiteit Antwerpen op
vraag van Stad Aalst de restauratie van het beeld
onder leiding van Charles Indekeu, docent
conservatierestauratie.

De beeldengroep toont Martinus van Tours als
Romeins ruiter, die zijn mantel deelt met twee
bedelaars. Het beeld paste aan het begin van de
20ste eeuw niet bij de toenmalige smaak en visie,
die bepaalde dat het barokke altaar met het beeld
in de weg stond van de pure beleving van de gotische
architectuur. Het beeld was bovendien in niet al te
beste staat. Het kreeg nog een tweede leven in het
toenmalige stedelijke museum (gevestigd in het
Aalsterse belfort), maar belandde later op de zolder
van ’t Gasthuys Stedelijk Museum.

Het beeld kreeg een nieuwe, maar voorlopige plaats in de
kerk, in afwachting van de restauratie van het interieur
van de Sint-Martinuskerk die nog volop lopende is.
Eens de restauratie afgerond is, zal het ruiterbeeld
een definitieve plaats krijgen.
De technische dienst van de Stad Aalst maakte een
platform om de beeldengroep veilig tentoon te stellen,
een moderne interpretatie van een altaar.
Deze actie kwam er op initiatief van ‘t Gasthuys
Stedelijk Museum. Als erfgoedcel konden we
ondersteuning bieden door de restauratie mee op
te volgen en de onthulling en lezing te organiseren.
Het beeld kreeg ook een centrale plaats in heel
wat communicatie-acties (bv. Chipka) en tijdens
de Museumnacht.
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5 Lezingenreeks
Via een lezingenreeks zetten we de figuur van Sint-Maarten in de kijker. De benadering kwam steeds vanuit een iets
andere hoek: een immaterieel erfgoedblik op Sint-Maarten, Martinus van Tours vanuit een cultuurhistorisch perspectief
en tot slot het Martinusbeeld, het belang en restauratieproces van dit uniek stukje Aalsters roerend erfgoed. Deze lezingen gingen - uiteraard - door in de Sint-Martinuskerk te Aalst.

5.1 De ene Sint is de andere niet
Frea Vancraeynest
Frea Vancraeynest, stafmedewerker bij Histories
vzw, vertelde ons op 17 oktober 2019 meer over
geversheiligen in Vlaanderen, volksdevotie rond
deze figuren en de verschillende tradities van de
sint-vieringen.
Het onderzoek dat LECA (het voormalig expertisecentrum voor erfgoed van alledag, thans deel van

Histories vzw) voerde naar geversheiligen in Vlaanderen, vormde de rode draad doorheen het verhaal.
Waar wordt Sint-Maarten nog gevierd? Hoe verhoudt
deze viering zich tot de breder verspreide Sinterklaasviering? Welke andere geversheiligen zijn er nog?
Een 100-tal aanwezigen kwam het allemaal te weten
op deze boeiende avond in de Sint-Martinuskerk.

5.2 Martinus van Tours
in de 4e eeuw
Patrick Lateur
Dankzij het werk van Sulpicius Severus, die een hagiografie over Martinus van Tours schreef, krijgen we een inkijk in
het leven van goedheilige man. Severus was tijdgenoot van
Martinus en zou hem persoonlijk gekend hebben. Dat zou de
levensbeschrijving accuraat kunnen maken, ware het niet
dat enige overdrijving Severus niet vreemd was.
Auteur en classicus Patrick Lateur vertaalde het werk van
Severus, en nam ons op donderdag 24 oktober 2019 mee
naar de 4e eeuw na Christus, naar het oorspronkelijke
verhaal van Martinus van Tours en diens bijzonder grote
invloed op de kerk, geïllustreerd met talloze culturele en
kunstzinnige voorbeelden.

5.3 De restauratie van het
17e -eeuws ruiterbeeld
Charles Indekeu
Tot aan het begin van de 20ste eeuw werd het hoofdaltaar van de Sint-Martinuskerk te Aalst gesierd door een
levensgrote 17e-eeuwse beeldengroep van Martinus van
Tours die zijn mantel deelt met twee bedelaars.
Na een afwezigheid van meer dan 100 jaar keerde het
beeld in 2019 terug naar de kerk.
Op donderdag 7 november 2019 werd het ruiterbeeld van
Sint-Martinus onthuld. Het pas gerestaureerde beeld kreeg
een nieuwe plaats in de noordelijke kruisbeuk van de kerk.
Na de onthulling vertelde Charles Indekeu, docent houtconservatie aan de Universiteit Antwerpen, over de
bijzonderheden van het beeld, hoe hij met zijn studenten
het barokke beeld onderzocht en hoe deze Aalsterse parel
werd gerestaureerd.

Foto links: Tijdens de lezing over geversheiligen in Vlaanderen ging
Frea Vancraeynest de Zwarte Pietendiscussie niet uit de weg.
Foto rechtsboven: Het verhaal van Martinus van Tours werd geïllustreerd
met tal van iconografische werken tijdens de lezing van Patrick Lateur.
Foto rechtsonder: De terugkeer van het beeld van Sint-Maarten, de patroonheilige van de stad, kon op heel wat publieke belangstelling rekenen.
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6 Archiefstuk in de kijker:
100 jaar Sint-Maartens
Jaarmarkt
Op 11 november 1919 werd voor de eerste keer een
‘Sint-Maartens Winterfoor’ georganiseerd in Aalst.
Deze jaarmarkt gaat nog steeds door en is een echte
Aalsterse traditie geworden in de Watertorenwijk.
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag werd
de originele affiche, een topstuk uit de collectie van
het Stadsarchief Aalst, in beperkte oplage heruitgebracht als verzamelobject.
Op deze affiche is het ruiterbeeld uit de Sint-Martinuskerk te zien, die de iconische scène van het delen
van de mantel voorstelt.
De heruitgave werd gedrukt op zuurvrij archiefpapier,
met duurzame druktechnieken bij een lokale artistieke
drukkerij. De informatie over deze materiële eigenschappen werd ook mee gecommuniceerd bij de verkoop van
de affiche, als actie om het bewustzijn rond bewaring
van (toekomstig) erfgoed te vergroten. Deze luxueuze
uitgave is kostbaarder, maar ook duurzamer. De affiche
wordt verkocht in de webshop van de erfgoedcel.
Daarnaast werd de affiche in kleiner formaat
herdrukt en verspreid onder alle inwoners van de
Watertorenwijk, met de oproep om de affiche
zichtbaar aan het venster te hangen.
Op die manier kon het traditionele beeld de
hedendaagse jaarmarkt promoten op 11 november 2019,
100 jaar na de eerste herdenking van Wapenstilstand.
Voor de verspreiding in de wijk konden we rekenen op
de steun van het buurtcomité Watertorenwijk.

7 Kerkschatten op
straat: Bambrugge
Aangezien de inventarisatie van het religieus roerend
erfgoed (een andere werking van Erfgoedcel Denderland)
in 2019 al verschillende jaren liep en we in sommige
gemeenten in de eindfase zitten, was het tijd om
met dit geleverde werk naar buiten te komen.
Onder andere via het project ‘Kerkschatten op straat’.
In dit project wordt per gemeente één uniek religieus
erfgoedobject uitgelicht en op een hedendaagse en
vooral duurzame manier in de kijker gezet.
Het is niet de bedoeling om een ééndaags evenement
rond dit object te organiseren, wel om het collectiestuk
op een relatief permanente wijze in het straatbeeld
te brengen. We richten ons voornamelijk op de lokale
bevolking: zij wordt in het straatbeeld geconfronteerd
met een moderne interpretatie van het object en leert
zo het eigen erfgoed (opnieuw) kennen.
Een informatief bord verbindt de moderne interpretatie
en het originele object. De focus ligt steeds op de
erfgoedwaarde van het object, niet op de religieuze waarde.
In Bambrugge viel de keuze op het Sint-Martinus glasraam
in de Sint-Martinuskerk. Het gaat hier om een figuratief
glasraam uit 1969, gemaakt door atelier Meersman uit Aalst.
Het glasraam beeldt Sint-Martinus uit op zijn paard,
met een bedelaar onderaan. Dit in felle kleuren.
Het verschilt van de ‘traditionele’ glasramen in compositie,
kleurgebruik en algemeen uitzicht. Het ziet er vrij modern
en hedendaags uit. Een uniek stuk. Een afbeelding van dit
glasraam wordt elke avond geprojecteerd op het pleintje
voor de kerk. En nieuw geïnstalleerde led-wall licht ook het
glasraam zelf uit zodat het zichtbaar is.
Zo wordt de kleurenpracht van het glasraam, dat men
enkel kon zien op het niet voor iedereen toegankelijke
doksaal, zichtbaar voor iedereen.
De projectie werd samen met Gemeente Erpe-Mere onthuld
op vrijdag 8 november 2019, met een gezellig Sint-Maartensmarktje op het dorpsplein waar de goedheilig man natuurlijk
zelf niet op kon ontbreken. Dit initiatief sloot heel erg mooi
aan bij de andere Sint-Maartensactiviteiten.

De onthulling van de projectie op het dorpsplein van Bambrugge
kon rekenen op heel wat publieke belangstelling.
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Sint-Maarten heeft
jullie hulp nodig!
Beste leidster en leider
van de beste jeugdbeweging van het land,
Nu het vroeg donker wordt, struikel ik over mijn baard, bots ik tegen
mijn paard en zie ik niet waar die goeie ouwe Piet is gebleven.
Wat licht zou me wel helpen!
Maken jullie mee lichtjes voor Sint-Maarten
in deze donkere tijd van het jaar?
Vraag je GRATIS knutselpakket aan bij mijn vrienden van de erfgoedcel,
maak lichtjes en ga met je groep op lichtjestocht.
Neem deel aan de fotowedstrijd en win een uniek bezoek voor jouw groep aan het nieuwe
Jumpsky in Aalst! Kunnen jullie tuimelen, buitelen en zoals de echte pieten op de daken jullie
evenwicht bewaren? In dit nieuwe trampolinepark worden jullie pieten-skills tot het uiterste getest!

Schrijf NU in,
de Sint zal jullie eeuwig dankbaar zijn!

Chocoladen groeten,
Sint-Maarten

8 Jeugdbewegingen
maken lichtjes
We vroegen de jeugdbewegingen van Denderland in
2020 mee lichtjes te maken. Sint-Maarten is immers
niet enkel een tijd van cadeautjes, maar ook een echt
lichtfeest. Een van de tradities in dit kader, was
het uithollen van een biet of een raap, om er een
lampionnetje van te maken en daarmee op pad te gaan.
Om deze traditie nieuw leven in te blazen konden
jeugdbewegingen in 2020 intekenen op een gratis
knutselpakket. We zorgden voor al het nodige
materiaal, tot en met de rapen toe (die zachter zijn
om uit te hollen dan een hardere biet) en vroegen de
deelnemende jeugdbewegingen met hun lichtjes op
tocht te gaan. Hieraan koppelden we een wedstrijd:
jeugdbewegingen die foto’s doorstuurden van hun
lichtjestocht, konden een gratis bezoek aan het nieuwe
trampolinepark Jumpsky Aalst winnen, waarbij de
kinderen hun evenwicht zouden kunnen oefenen,
net zoals de pieten het op de daken moeten doen.

De respons was groot: Chiro Sint-Lutgardis Papegem,
KSA Sint-Amandus Erembodegem, Scouts Sint-Aloysius,
Chiro Sjaloom Aalst, Hopduveltjes Meldert O-Vl, Chiro
Popov Gijzegem, Chiro Harbalorifa, Scouts & Gidsen
Lede en Leefgroep Bever schreven zich in met in totaal
15 groepen, samen goed voor meer dan 400 kinderen
die aan de slag zouden gaan met het Maarten-erfgoed.
Helaas! Ook hier strooide Corona weer roet in het eten.
Omwille van de verstrenging van de coronamaatregelen
tijdens de maanden oktober en november gingen de
activiteiten bij jeugdbewegingen niet meer door. Gelukkig
zorgden enkele jeugdverenigingen ervoor dat hun leden
thuis zelf aan de slag konden. De vooraf geplande
lichtjestochten konden dus niet doorgaan, maar uit de
vele inzendingen via sociale media kon je wel opmaken
dat heel wat kinderen (en ouders) in de jeugdbewegingen creatief aan de slag waren gegaan met de lichtjes.
Uit alle inzendingen werd KSA Sint-Amandus als winnaar
getrokken door een onschuldige pietenhand.

9 Martinusroute
De Martinusroute is één van de erkende Europese Pelgrimsroutes, bestaande
uit verschillende internationale trajecten. Zo is er reeds een Martinustraject
door Hongarije, Duitsland en Italië en eentje door Spanje en Frankrijk.
Op Vlaams grondgebied passeert er nu ook een deel van de internationale
Martinusroute, namelijk het traject tussen Utrecht en Tours.

Ook Chiro Sjaloom maakte mooie
lichtjes voor Sint-Maarten.
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In Vlaanderen is gemeente Beveren trekker van dit initiatief, maar
Erfgoedcel Denderland en de betrokken gemeenten volgen de vorderingen van
dit project van nabij op en bieden ondersteuning waar mogelijk. Zo werden
de Martinus-elementen op ons grondgebied geïnventariseerd en in kaart
gebracht en de mogelijke wandelroutes uitgewerkt. Op Erfgoeddag 2019
werd al een stukje van de route ingewandeld, namelijk het gedeelte tussen
Aalst en Massemen. Ook dit initiatief konden we ondersteunen met een deeltje
logistiek en bijkomende communicatie en promotie. Bedoeling van het project
is om tegen 2021 een gids en het hele traject over Vlaams grondgebied klaar
te hebben. Erfgoedcel Denderland geeft hiervoor ook in de toekomst input.
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1 Publieksverbreding
dankzij geliefde traditie

Kansen &
valkuilen

Sint-Maarten is een bijzonder dankbaar thema. De viering van deze heilige raakt bij iedereen een gevoelige
snaar, maar vooral bij gezinnen met jonge kinderen, oma’s en opa’s is het een hit. Het zorgde ervoor dat we
met onze erfgoedwerking een breder publiek konden bereiken dan het ‘traditionele erfgoedpubliek’, hoewel
die laatste ook hun gading vonden in bijvoorbeeld de lezingenreeks en de terugkeer van het gerestaureerde
ruiterbeeld naar de Sint-Martinuskerk in Aalst.
De respons van het publiek was bij momenten
bijzonder groot. De hoge bezoekersaantallen van de
expo’s, zowel indoor als in open lucht, het succes van
de museumnacht van ‘t Gasthuys Stedelijk Museum, de
grote respons van de jeugdbewegingen op onze oproep
om lichtjes te maken voor Sint-Maarten ... tonen aan
hoe populair het thema is en hoe groot het draagvlak
is om meer werk te maken van activiteiten die het
immaterieel erfgoed van de Sint-Maartensviering
in de kijker zetten, eerder dan zomaar Sinterklaasevenementen over te nemen uit andere regio’s.
Het verhaal van Martinus van Tours is immers verschillend van dat van Sint-Nikolaas, en het is niet slecht om
dit extra in de verf te zetten.
Met dit project werden partners zoals ’t Gasthuys Stedelijk Museum en de lokale besturen van Erpe-Mere
en Lede ook aangezet om rond Sint-Maarten als erfgoed-thema te werken. We hopen dat deze hernieuwde aandacht voor het Sint-Maartenserfgoed hen ook in
de toekomst kan inspireren om een breder publiek te
betrekken bij dit uniek stukje immaterieel erfgoed.
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2 Elk zijn bril op de
Sint-Maartensviering
Sint-Maarten is een dermate populair thema dat er talloze initiatieven worden genomen en dit vanuit
heel veel verschillende hoeken: elke school heeft wel zijn Sint, winkels zetten hem in de etalage, jeugdverenigingen organiseren er een activiteit rond, en ook bij de sportclub verschijnen pieten.
Het thema leeft, wat uiteraard bijzonder toe te juichen
valt. Maar het amalgaam aan initiatieven maakt dat
het moeilijk is om hier een overzicht in te krijgen en
partners op elkaar te laten afstemmen.
Elke partner heeft zijn eigen doelstellingen voor ogen.
Zelfs binnen eenzelfde gemeentelijk bestuur is dit al het
geval: de dienst lokale economie grijpt Sint-Maarten
aan om een markt te organiseren, de dienst jeugd en
evenementen focust op de intrede van de sint of op
een kindervoorstelling, de erfgoeddienst organiseert
een expo en een museumnacht ...
Al deze initiatiefnemers hebben verschillende motieven
om met Sint-Maarten aan de
slag te gaan.

Niemand heeft alleen zeggenschap over de traditie, of
de bevoegdheid om te dicteren waar deze traditie in de
toekomst naartoe gaat, zeker ook Erfgoedcel Denderland niet. Het eigenaarschap van een dergelijk breed
kinderfeest behoort de volledige gemeenschap toe.
De grote uitdaging voor erfgoedwerking is om
niet enkel in te zetten op beleving. Er wordt heel
wat georganiseerd rond Sint-Maarten en deze initiatieven kunnen sowieso op heel wat publieksinteresse
rekenen. Maar het gevaar bestaat om vooral aandacht
te hebben voor leuke, ontspannende activiteiten in een
sfeervol kader, die niet zo veel
meer te maken hebben met
het oorspronkelijke feest.
Daar is op zich niets mis mee,
maar de link met het (lokale)
erfgoed en met de erfgoedtradities wordt daarbij,
zeker onder invloed van sterke
neef Sinterklaas en het commerciële gegeven hierrond,
al te snel vergeten.

Met dit project hebben
we getracht een
‘erfgoed-tegengewicht’
te bieden aan de
commerciële initiatieven
of de geïmporteerde
Sinterklaasvieringen.

De ‘hemelbus’ is hiervan een
goed voorbeeld: bij het lichten ervan bleek in verschillende gemeenten dat deze
niet enkel de ingekleurde
tekeningen voor de kleurwedstrijd van de erfgoedcel
bevatte, maar ook andere
kleurplaten van scholen, andere organisaties en
zelfs van een andere gemeentelijke dienst.
Goede afspraken hierrond zijn noodzakelijk,
zodat initiatieven elkaar niet in de weg zitten.
Een betere afstemming inzake communicatie
zorgt immers voor een versterking van de genomen
initiatieven en voorkomt dubbel werk.

Het is natuurlijk fijn dat heel de gemeenschap met dit
immaterieel erfgoed aan de slag gaat, zelfs al ziet de
meerderheid van de organisatoren dit natuurlijk niet
als erfgoedwerking.
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De Sint-Maartensviering kent echter zo’n rijke en mooie
tradities die de aandacht van lokale besturen en erfgoedorganisaties meer dan waard zijn. Met dit project
hebben we getracht een ‘erfgoed-tegengewicht’
te bieden aan de commerciële initiatieven of de
geïmporteerde Sinterklaasvieringen. We smokkelden
wat authentieke Sint-Maartenselementen in bestaande
initiatieven of zetten nieuwe werkingen op, die even
leuk of kindvriendelijk zijn. We hebben willen aantonen
aan andere organiserende partners, maar ook aan het
jeugdig doelpubliek, dat Sint-Maarten een unieke feestdag is, toch weer net iets anders dan Sinterklaas.
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3 Nieuwe
partnerschappen
Binnen het Sint-Maartensproject werd nauw samengewerkt met enkele vaste partners van de erfgoedcel,
waaronder ’t Gasthuys Stedelijk Museum in Aalst, de dienst Toerisme en Erfgoed van de Stad Aalst,
de cultuurdiensten van Erpe-Mere en Lede. Daarnaast konden ook nieuwe partnerschappen en
samenwerkingen aangegaan worden.
Zo werd in eerste instantie een partnerschap
aangegaan met illustrator Nikola Hendrickx en
auteur Mario De Koninck voor de uitgave van het
boek ‘Maarten en de magie van de mantel’.
Daarnaast konden we beroep doen op de expertise
van Histories vzw voor de lezing over geversheiligen
in Vlaanderen, op de culturele belezenheid van Patrick
Lateur tijdens de lezing over Martinus in de 4e eeuw
n.C. en op de vaardige restauratiekennis van Charles
Indekeu en de Universiteit Antwerpen voor de terugkeer van het Martinusbeeld, de onthulling ervan en de
lezing over de conservatie van het beeld.
Nieuwe partnerschappen en
samenwerkingen zorgen soms ook
voor uitdagingen. Als erfgoedcel
stapten we met de publicatie van
het boek ‘Maarten en de magie van
de mantel’ in de rol van uitgever,
iets waar we niet per se veel
ervaring mee hadden en wat niet
zonder moeilijkheden ging.

Tegelijk is het ook heel erg fijn als de planningen
allemaal mooi samenkomen.
De terugkeer van dit ruiterbeeld
was nooit bedoeld om samen te
vallen met een regionaal project
rond Sint-Maarten, toen de opdracht
tot restauratie van de beeldengroep
gegeven werd. Maar doordat beide
trajecten toevallig mooi samenvielen was het onvermijdelijk en verrijkend om hierrond samen te gaan
werken. Soms komt de timing dus
ook gewoon goed uit!

Samenwerken
betekent dat je
ten dele
afhankelijk bent
van de planning
van anderen.

Zo was er aanvankelijk
onduidelijkheid over hoe het nu precies zit met
auteursrechten van illustrator en auteur, die de
intellectuele eigendom op hun werk steeds behouden.
Dit heeft ook gevolgen voor het verdere gebruik van de
beelden en teksten, die niet enkel in het boek werden
gebruikt, maar ook in de expo’s, in de audioguide, in
promotiemateriaal, in het educatief pakket ...
Duidelijke afspraken hierover maken is van bij het
begin bijzonder belangrijk.
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Samenwerken betekent ook dat je ten dele afhankelijk
bent van de planning van anderen. Zo moest er sterk
op aangedrongen worden om het ruiterbeeld tijdig van
de Universiteit Antwerpen naar Aalst te krijgen.
De planning van een academiejaar komt niet altijd
overeen met de planning van een publieksproject,
waardoor ook de organisatie van de onthulling en de
lezing over het beeld op de helling kwam te staan.
Gelukkig kon dit net op tijd vermeden worden en
kon alles zoals gepland doorgaan.

We waren ook aangenaam verrast door de grote
respons van jeugdbewegingen op onze oproep.
We speelden bewust in op de kerndoelstellingen van
jeugdbewegingen en de drempel werd heel erg laag
gehouden. Hierdoor konden we toch heel wat groepen
warm maken om het Sint-Maartenserfgoed mee
te beleven en door te geven aan jonge kinderen.
Een echte duurzame samenwerking of partnerschap
is dit nog niet, maar door dit project konden we
contacten leggen met deze verenigingen en kunnen
we hen in de toekomst ook makkelijker bereiken.

Ook binnen de verschillende lokale besturen kwamen
we meer in contact met andere diensten dan
gewoonlijk. De dienst evenementen van de Stad Aalst
organiseert al jaren de aankomst van Sint-Maarten
op de Dender, een evenement waarop jaarlijks 4000
mensen aanwezig zijn. Daarnaast zorgt de dienst
jaarlijks ook voor de kleurwedstrijd en de hemelbussen
in de stad. Het was fijn om bij dit laatste een bijdrage
te kunnen leveren: de kleurplaten uit het boek zorgden
ervoor dat we ons kerndoelpubliek (alle kinderen) via
de scholen in zijn geheel konden bereiken.

Ook werden de contacten versterkt tussen de
erfgoedcel en het buurtcomité Watertorenwijk.
In deze wijk vindt de jaarlijkse Sint-Maartens Jaarmarkt
plaats, een traditie van meer dan een eeuw oud.
We konden op de hulp van de vrijwilligers van het
buurtcomité rekenen voor het verspreiden van de
affiche die de 100ste verjaardag van deze jaarmarkt in
de kijker zette. In elke brievenbus uit de wijk werd een
affiche gepost en het viel op dat deze achter de ruiten
van heel wat woningen in de wijk te zien was.

4 Afstemming
& afspraken
Zeker in een project zoals dit, waar heel wat partners vanuit een andere invalshoek betrokken zijn,
is het essentieel om alle neuzen steeds in dezelfde richting te krijgen.
Zo was de samenwerking tussen ‘t Gasthuys
Stedelijk Museum en Erfgoedcel Denderland
versterkend voor beide werkingen.
Het boek ‘Maarten en de magie
van de mantel’ vormde de basis
voor de expo die werd uitgewerkt
door ‘t Gasthuys. Beide initiatieven
konden op heel wat publieksinteresse rekenen met mooie
verkoopscijfers voor het boek
en heel hoge bezoekersaantallen
voor het museum. Structureel
overleg over inhoud, aanpak
en communicatie zijn echter
van bij het begin noodzakelijk.

Op vlak van communicatie is een goede afstemming
noodzakelijk, zodat iedereen tevreden kan zijn met het
resultaat, wat uiteindelijk zeker het geval was.
Soms kan de politieke agenda
roet in het eten gooien: zo werd in
Erpe-Mere lang getwijfeld over de
wenselijkheid van een openluchtexpo
in coronatijden.
Andere evenementen konden niet
doorgaan, waardoor het moeilijk
uit te leggen was aan andere
verenigingen waarom Erfgoedcel
Denderland dan toch een expo
mocht organiseren. Uiteindelijk
besliste men toch dat de expo kon doorgaan, wat heel
fijn is, maar daardoor moest er ook snel geschakeld
worden inzake productie van de expo, plaatsing,
drukwerk, promotie ...

Structureel overleg
over inhoud,
aanpak en
communicatie
zijn van bij het
begin noodzakelijk.

Ook met de auteur en de illustrator was het voor ons
als onervaren uitgevers aanvankelijk zoeken naar
duidelijkheid wat betreft auteursrecht en ieders rol
in het project.
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5 Controversieel
immaterieel erfgoed: de
Zwarte Pietendiscussie
Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en derhalve
onderhevig aan maatschappelijke veranderingen.
Er ontwikkelen zich nieuwe of andere visies op hoe het
erfgoed beleefd en doorgegeven kan worden, visies die
niet altijd overeenkomen met bestaande gebruiken.
De Zwarte Pietendiscussie is nooit een groot thema
geweest binnen dit project, en kwam ook niet echt
naar boven gedurende het project. De doelstelling was
immers voornamelijk om het Sint-Maartenserfgoed in
de kijker te zetten. Zowel in het boek, de expo als in
het educatief pakket speelt Piet een beperkte rol.

De focus lag op de historische figuur van Martinus
van Tours (en die had geen hulpje). Dat wil niet zeggen
dat de discussie bewust uit de weg is gegaan.
Tijdens de lezing over geversheiligen in Vlaanderen
kwam de figuur van Zwarte Piet wel ter sprake met
enkele kritische vragen vanuit het publiek. Zowel de
spreker als de erfgoedcel pleitten in deze discussie
voor meerstemmigheid met wederzijds respect.
Het is immers niet aan ons om de ene of de andere
zijde te kiezen in dit sterk gepolariseerde debat.

6 Coronamaatregelen
Door de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 moesten een aantal geplande initiatieven in 2020 over een
andere boeg gegooid worden.
De expo ‘Maarten en de magie van de mantel’ die
gepland stond in Lede en Erpe-Mere werd van bij
het begin coronaproof georganiseerd: in open lucht,
bereikbaar voor iedereen, met zo min mogelijk gevaren op eventuele besmetting. Deze aanpassing vergde
een grotere inspanning van de lokale technische
diensten die instonden voor het plaatsen van de grote
panelen op zo’n manier dat het én windbestendig én
enigszins esthetisch was. Daar zijn ze meer dan in
geslaagd. Bovendien zorgde de buitenexpo voor een
andere beleving dan een traditionelere tentoonstelling, waardoor ook bijzonder veel publiek de weg
vond naar één van de twee expo’s.

Het initiatief ‘lichtjes voor Sint-Maarten’ lag iets
moeilijker. Het opzet was zo voorzien dat de 15 ingeschreven jeugdbewegingen elk een knutselpakket
zouden ontvangen om elk in hun groep mee aan de
slag te gaan. Per groep konden ze dan apart ook hun
eigen lichtjestocht organiseren. Dat kon plots niet
meer, waardoor jeugdbewegingen creatief aan de
slag moesten en de knutselmaterialen in individuele
pakketjes aan hun leden bezorgden.
We merkten van een aantal jeugdbewegingen
heel veel bereidheid om dit te doen, maar van een
aantal verenigingen vernamen we niets meer.
Hoogstwaarschijnlijk zal deze activiteit bij hen
helemaal in het water gevallen zijn.
Toch zijn we blij dat we heel wat mooie foto’s hebben
mogen ontvangen van de lichtjes die de kinderen toch
individueel (of met hun gezin) geknutseld hebben.

© Nikola Hendrickx
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Aan het einde van dit project blikken we
met grote tevredenheid terug.
Sint-Maarten is een bijzonder dankbaar thema om rond te werken.
Het raakt bij vrijwel iedereen een gevoelige snaar: kinderen die volledig in het Sint-Maartensverhaal opgaan,
ouders en grootouders die zich nostalgisch herinneren hoe het vroeger voor hen was.
De hele sfeer rond het Sint-Maartensfeest roept licht, warmte en familiariteit op.

Tot slot

Daarnaast konden we ook de erfgoedcomponent in dit feest belichten: er is een hernieuwde aandacht voor
de historische rol die Martinus speelde, een traditie zoals de lichtjes voor Sint-Maarten werd geherlanceerd
en partnerorganisaties ambiëren ook in de toekomst verdere initiatieven te nemen om het
Sint-Maartenserfgoed levendig te houden.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun en medewerking van verschillende partners
die we graag bedanken: de verschillende diensten van Stad Aalst, gemeente Erpe-Mere en gemeente Lede
voor het mee nadenken, organiseren, communiceren en technisch ondersteunen, Nikola Hendrickx en
Mario De Koninck voor de uitwerking van het prachtige en grappige boek, Nicole Willemse voor de mooie vormgeving,
Mirto voor de kwaliteitsvolle druk, Frea Vancraeynest (Histories vzw), Charles Indekeu (Universiteit Antwerpen) en
Patrick Lateur voor de geleverde expertise en de boeiende lezingen en De Makers Bureau voor de unieke uitwerking van de affiche, de scholen om actief aan de slag te gaan met het educatief pakket en de jeugdbewegingen die
ondanks corona de traditie van het uithollen van bieten en rapen toch lieten herleven.
Hartelijk dank aan iedereen die meewerkte, jullie inzet zorgde voor een bijzonder geslaagd project!

Meer weten of nog eens nagenieten van het project?
Neem een kijkje op de website van Erfgoedcel Denderland.
Onderwijsstraat 1
9300 Aalst
www.erfgoedceldenderland.be
erfgoedcel@aalst.be
053 72 33 65

Het project Sint-Maarten
was een initiatief van Erfgoedcel Denderland, in samenwerking met stad Aalst,
gemeente Erpe-Mere en gemeente Lede en liep van 2019 tot 2020.
©2020 Erfgoedcel Denderland, Onderwijsstraat 1, 9300 Aalst
Redactie: Erfgoedcel Denderland
Lay-out: Nicole Willemse - www.ape-translations.be
V.U. Karim Van Overmeire, voorzitter projectvereniging Erfgoed Denderland
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Erfgoedcel Denderland
Onderwijsstraat 1
9300 Aalst
www.erfgoedceldenderland.be
erfgoedcel@aalst.be
053 72 33 65

Erfgoedcel Denderland werkt rond het culturele erfgoed van Aalst,
Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove. Zo zetten we onder meer de
traditie van het Sint-Maartensfeest in de kijker, zodat dit uniek stukje
immaterieel erfgoed ook in de toekomst bewaard blijft.

