
 
 

 

 

 

 

 

VERHAAL OVER SINT MA ARTEN 

 

Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, werd in een klein dorpje een jongen geboren: 

Maarten. Dat land heet nu Hongarije. Maartens vader was een soort generaal in het leger van de 

Romeinen.  

Op een dag kreeg zijn vader het bevel naar Italië te gaan. Het hele gezin gaat mee. Maarten is dol op de 

spannende verhalen die zijn vader vertelt als hij thuiskomt. Het is zijn grote droom om ooit ook een 

belangrijke soldaat te worden in het leger van de Romeinen. Als Maarten 15 jaar oud is, is het eindelijk 

zover! Hij krijgt een prachtige helm, een zwaard en zelfs een paard! En natuurlijk ook een rode mantel. 

Dat hoort er bij. Hij is zo trots. De mantel is heel belangrijk. Hij beschermt de soldaten tegen de kou en 

de wind en ’s nachts is het hun deken als ze slapen onder de sterren.   

 

Die winter is Maarten met zijn groep soldaten in Frankrijk. Hij is blij dat hij die mooie warme mantel 

heeft. Hij heeft hem harder nodig dan ooit. Het is een hele strenge winter, met een snijdende wind en 

bergen sneeuw. Op een avond is Maarten op weg naar de grote stad Amiens. Hopelijk halen ze de stad 

nog voor het donker. Dan sluiten de stadspoort en dan moeten ze buiten de muren in de kou 

overnachten. De soldaten zitten verkleumd op hun paarden. Maarten verlangt zo naar de warmte van 

de herberg en het knapperend haardvuur. Ziet hij het goed? Het lijkt alsof achter de heuvel de 

stadsmuur al ligt. Gelukkig… eindelijk! In gedachten proeft Maarten al lekkere warme soep. Nog één 

heuvel en dan zijn ze er.  

 

Niet veel later komen ze aan bij de stadpoort. De mannen weten precies de weg naar de herberg en 

sporen hun paarden aan. Maar Maarten houdt in. Zag hij daar nou een schaduw bewegen naast de 

poort? Hij stapt van zijn paard. Hij kan het bijna niet geloven. Tegen een nis in de muur aangedrukt zit 

een arme bedelaar, helemaal in elkaar gedoken. Hij heeft helemaal geen kleren aan. Zijn lichaam ziet 

blauw van de kou! In één klap is Maarten zijn eigen kou, honger en slaap vergeten. Hij wil niets anders 

dan de arme man helpen. Maar hoe? Hij heeft niets bij zich. Dan krijgt hij een idee.  Meteen pakt hij 

zijn zwaard en snijdt de mantel in tweeën. Hij slaat de halve mantel om de arme man. Hij had de nacht 

anders nooit overleefd. 

 

Die nacht krijgt Maarten een bijzondere droom. Hij droomt dat Jezus voor hem staat, gekleed in de 

halve mantel. Jezus bedankt hem voor de mantel. Vanaf die dag verandert het leven van Maarten. 

Ineens wil hij geen soldaat meer zijn. Hij wil alleen nog maar andere mensen helpen. Hij geeft alles 

wat hij heeft aan de armen. Daardoor wordt hij een voorbeeld voor veel mensen.  

 

Veel later, na zijn dood, besluiten mensen van de katholieke kerk dat Maarten een heilige is. Hij was zo 

bijzonder. Ieder jaar, op 11 november, vieren mensen in heel Europa het feest van Sint Maarten. 

Kinderen gaan dan ’s avonds in het donker langs de deuren en zingen liedjes over Sint Maarten. Op die 

manier brengen zij een beetje licht in de donkere winternacht. En als dank geven mensen dan wat 

lekkers aan de kinderen.  


