
JEUGDHERINNERINGEN… 

11 NOVEMBER SINTE MÈRTE  

(St. Maarten) 

 

…. Uit de tijd dat er nog geen sprake was van de 2
e
 helft  St. Antoniusstraat   

(vanaf huisnr. 32). 

Ook de St. Hubertusstraat, St. Catharinastraat, St. Servatiusstraat, St. Jorisstraat en  

St. Willibrordstraat bestonden toen nog niet, dus ook geen bebouwing. 

Met andere woorden, dit was toen nog braakliggend terrein. 

Dit veldje werd ten volle benut door de jeugd. Racebanen en/of achtbanen ontstonden toen 

automatisch door het veelvuldig gebruik van onze fietsen. Ook werden door ons hutten 

gebouwd van  o.a. boomresten en ander bruikbaar materiaal. Thuis zeiden we dat wij naar 

het veldje gingen spelen. Onze ouders wisten dan dat ze ons daar konden vinden. 

 

Of er toen al sprake was van een buurtvereniging, dat heb ik toen niet meegekregen. 

 

Het zal ergens in de jaren 50-60 vorige eeuw zijn geweest. 

Bewoners en ouders uit onze buurt zaten niet stil.  

Want, ik weet nog dat enkele weken voor Sinte Mèrte - 11 november -  buurtbewoners met ons 

al begonnen waren met het aanleggen van een St. Maartenshoop. Hieraan werden toen ook al 

(veiligheids)eisen gesteld. 

Om St. Maarten te vieren, maakten de wij m.b.v. onze ouders lampionnen van suikerbieten. 

Deze werden toen – net zoals nu de pompoenen met halloween – uitgehold. Daarin werd een 

brandend kaarsje gezet. Dat gaf een leuk effect.  

Op 11 November Sinte Mèrte, gingen wij als het donker werd langs de deuren met onze 

uitgeholde verlichte suikerbieten  en verlichte papieren lampions. Na het aanbellen en openen 

van de deur  zongen wij een Sinte Mèrte liedje. 

Sinte Mèrte vuugelke 

Haaj un roeet kuugelke 

Haaj un roeet stertje 

Hup zag Sinte Mèrte. 

 

Wij lieten ons op de beste manier  zien en horen. De bewoners wachtten tot we uitgezongen 

waren. Vervolgens vroegen ze aan ons of wij de suikerbieten en lampions zelf zo mooi 

gemaakt hadden. Wij kregen niet alleen complimenten over  de suikerbieten en lampions, 

maar ook over het zingen. Na die korte babbel kreeg elk van ons enkele centen, stuivers of 

dubbeltje. Géén snoep. Daarna openden wij meteen onze handjes en keken bij elkaar hoeveel 

centjes wij hadden gekregen. Dat was heel spannend.  De concurrentie was hoog. De 

bewoners hadden het kleingeld al klaar liggen. Bij de voordeur. 

 

Ik woonde met mijn ouders, broer en zus in de St. Antoniusstraat, 1
e
 gedeelte (tot huisnr. 32) 

Ons gezin zou ’s avonds naar Sinte Mèrte gaan op het braakliggend terrein, dat nu het 2
e
 

gedeelte van de  St. Antoniusstraat is.  

Alle buurtbewoners liepen met hun kinderen en (zelfgemaakte) suikerbieten en lampions in 

optocht  naar het veldje waar de Sinte Mèrte hoop lag. 

Het was een spannend moment toen de Sinte Mèrte hoop in brand gestoken werd. Zou de 

Sinte Mèrte hoop gaan branden….Toen de hoop echt in brand stond klonk een groot applaus. 

Wij als kinderen vonden het tof om zo dicht bij een brandende hoop te staan. 



Wij waren ook wel een beetje bang maar lieten ons niet kennen.  Onze ouders moesten  ons af 

en toe weghalen bij de brandende  hoop, omdat wij er te dicht bij stonden. 

Opeens klonk een hoop tromgeroffel en verscheen een groot paard met Sinte Mèrte. 

Sinte Mèrte op het paard zag een bedelaar naar hem toelopen die het erg koud had. 

Sinte Mèrte bedacht zich geen moment, pakte zijn sabel en deelde zijn mantel met deze 

bedelaar. De bedelaar pakte dit stuk mantel gretig aan en sloeg het om zijn lichaam. 

Hij kreeg het zienderogen weer warm. 

Het toneelspel werd uitgevoerd onder het geluid van ook nu weer tromgeroffel. Dat maakte 

het nog indrukwekkender en spannender.  

Toen dit schouwspel voorbij was klonk een groot applaus. 

De buurt had voor die avond het veldje voorzien van houten tafels en banken.  

Uit de grote ketels werd  de warme chocomel  in bekertjes uitgedeeld. Evenals de lekkere 

zelfgebakken wafels. De warme chocomel en wafels waren door buurtbewoners zelf gemaakt. 

Na het schouwspel hadden wij het best wel koud gekregen en togen op naar de lange houten 

tafels om een kartonnen bekertje met warme chocomel en wafel in ontvangst te nemen. 

Wij wandelden weer naar de brandende Sinte Mèrte hoop die van groot naar klein afbrandde.  

Heerlijk even warm worden. En na alles komt een eind. Ook aan deze gezellige avond. 

Na het afscheid nemen vertrokken wij moe en voldaan weer huiswaarts. 

 

HET WAS EEN GEZELLIGE EN SFEERVOLLE SINTE MERTE MET DE BUURT  EN IN 

DE BUURT ! 

 

1 november 2015 

Phily Raemaekers 

 
 
 
 


