
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 20, 20 november 2017 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

Sint Maartens traditie 

Op 11 november 2017 vond weer de jaarlijkse St. Martinusviering plaats. Het blijft een prachtige 

traditie zoals dat in Born wordt gevierd. Jong Nederland is de katrekker. De drumband van de 

harmonie opent de stoet en de schutterij sluit af. 

Daar tussenin een immense groep mensen met kinderen, lampionnen, 

uitgeholde pompoenen en een enkeling nog met een uitgeholde “Kroat” 

(=biet).  

Gedurende de tocht door het dorp sluiten steeds meer mensen aan. Het is 

donker, dus spannend voor de kinderen. Vervolgens trekt de hele meute 

naar de “Verkeshei”,  waar tegenwoordig het paard van stro op de 

brandstapel wordt gehesen. 

De brandstapel is wat kleiner dan in het verleden en er wordt wat 

voorzichter geacteerd. Vroeger kwam je minimaal met geschroeide 

wenkbrauwen thuis. Vervolgens trekken groepjes ouders met de kinderen 

van huis naar huis. De kinderen schooien om snoepjes aan de deur en 

zingen een St. Martinus liedje. 

Sinte Merte veugelke, 

Heìj ein road keugelke, 

Heìj ein road stertje, 

Danke Sinte Merte. 

 



Mooi aan dit hele gebeuren is dat het volledig voldoet aan de definitie van  traditie. Traditie betekent 
“overlevering”.  Een traditie is een gewoonte die ons wordt overgeleverd. Tradities zijn belangrijk 
voor een samenleving, omdat zij de sociale verbanden versterken en de mensen het gevoel geven bij 
een groep te horen. Tradities vormen het cement van de samenleving en stellen mensen in staat op 
een goede manier met elkaar om te gaan. Binnen een traditie weet iedereen waar hij aan toe is en 
functioneert binnen deze normen. Tradities en de omgangvormen die dit hieruit voortkomen zijn 
vaak belangrijker dan wetten en regels. 

In een tijd dat tradities verdwijnen en vervangen worden door vluchtige trends, is het voor de 
samenleving en de sociale verbanden belangrijk moeite te doen om levende tradities te behouden en 
door te geven. 

Want zeg nu zelf, als de hele stoet door het dorp trekt en men staat naar het vuur te kijken, dan 
wordt weer eens even een rustig praatje 
gemaakt met een vroegere buurman of kennis.  

Om die verbanden gaat het. 

 

 

 

 

De schutterij wil een steentje bijdragen aan het in stand houden van deze traditie. Een van de 
redenen waarom we de jeugdleden de gelegenheid geven om nog een te wroeten in een “Voorkroat” 
(=voederbiet) en de schutterij met vlag en wimpel  de stoet opluistert. 

De jonge marketentsters hebben in de ochtenduren de biet gemaakt. Oudere leden hebben tekst en 
uitleg gegeven.  Laura en haar vriendin Pien (in een geleend uniform van Fenna) poseerden voor de 
optocht met hun creaties, samen met de koningin. 

Komende activiteiten 

- 3 december Rommelmarkt 

- Jeugduitje in de Kerstvakantie 

- Ophalen Prins februari 2018  

- Kienen 21 november, 23 januari  27 februari, 24 april 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


