
 

 

[PP-plaatje 1, voorkant] 

Sint Maarten 
 

Tekst geschreven door Philip en Jet van 
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[PP-plaatje 2: man, vrouw, baby]  

Zestien eeuwen geleden, dat is 1600 jaar, werd er in een stad in Hongarije een 

jongetje geboren. Zijn vader was soldaat en zijn ouders noemden het jongetje 

Martinus, de krijgshaftige, naar de oorlogsgod Mars. 

 

[PP-plaatje 3: Jezus] 

Op een dag, toen Martinus (of Maarten) met andere kinderen in het bos was, 

begon het te regenen. Ze schuilden in een kerkje. De priester van het kerkje 

vertelde daar over Jezus. Maarten zei tegen de andere kinderen: ‘Zullen we 

volgende zondag weer naar de kerk gaan?’ Maar toen die zondag kwam, was hij 

het alweer vergeten.  

 

[PP-plaatje 4: Sint Maarten snijdt mantel door] 

Maarten werd al jong soldaat. Hij was inmiddels met zijn ouders naar Italië 

verhuisd en daar trad Maarten in het leger. Al snel werd hij kapitein, een soort 

baas in het leger. Hij kreeg ook een knecht, waar hij goed voor zorgde.  

Op een keer, toen het bijna winter was, moesten Maarten en zijn ruiters van de 

keizer naar Frankrijk. Toen ze Amiens binnengingen, dat is een stad in Frankrijk, 

kwam er bij de stadspoort een zwerver naar Maarten toe. De zwerver was 

helemaal naakt. Maarten zag dat, sneed zijn mantel in twee en gaf een helft aan 

de man. Zijn soldaten en de mensen van de stad vonden het maar niks.  

 

[PP-plaatje 5: doop] 

Die nacht kreeg Maarten een droom. Hij droomde dat Jezus aan het kruis hing en 

de halve mantel van Maarten om zijn schouders droeg. Toen het ochtend werd, 

ging Maarten naar de priester van de stad. Hij vertelde hem over zijn droom en 

over die regenachtige dag toen hij als kind in een kerk ging schuilen. Maarten 

wilde meer weten over Jezus en over de bijbel. Drie maanden later had hij 

genoeg geleerd en werd hij gedoopt. 

 

[PP-plaatje 6:  hut] 

Na een poosje wilde Maarten niet meer vechten als soldaat. Hij vertrok uit het 

leger, zwierf door Italië en ging in een verlaten hut in een bos wonen. 



 

 

 

 
[PP-plaatje 7:  klooster] 

Maarten hielp de dorpelingen in de omgeving. Er waren steeds meer mensen die 

dat ook wilden doen: anderen helpen. Maarten kreeg veel hulpjes. Zo bouwde hij 

het eerste klooster van Europa. 

 

[PP-plaatje 8:  ganzenhok] 

Op een dag kwamen er mannen naar het klooster. Zij vroegen of Maarten 

bisschop wilde worden. Toen een broeder dat aan Maarten vertelde, schrok hij. 

Hij wilde helemaal geen bisschop worden!  

Maarten verstopte zich in het ganzenhok. De mannen zochten overal: in het 

klooster, overal op het erf.  Toen zij bij de ganzenstal kwamen, begonnen de 

ganzen luid te snateren en met hun vleugels te klapperen. Zo werd Maarten 

ontdekt. 

 

[PP-plaatje 9: bisschopswijding] 

De mannen zeiden dat ze écht niemand anders als bisschop wilden hebben. Ze 

wilden iemand die medelijden had met de armen en op niemand neerkeek. Toen 

gaf Maarten toe. Die zondag werd hij tot bisschop gewijd. 

 

[PP-plaatje 10: Maarten verzorgt zieken] 

Maarten en zijn broeders moesten nóg een klooster bouwen omdat er steeds 

meer mensen monnik wilden worden. Omdat Maarten het bisschopshuis te groot 

vond voor hem alleen, ging hij in een kamer in dat nieuwe klooster wonen. Hij 

wilde geen mooie bisschopskleren aan, at samen met de armen en verzorgde de 

zieken. Dat bleef hij altijd doen. Totdat hij heel oud was en stierf. 

 

[PP-plaatje 11: Jip en Janneke] 

Op 11 november vieren veel kinderen het Sint Maartenfeest. Dan lopen ze met 

een lampion door de avond, als lichtjes in een donkere wereld. Vroeger was het 

vooral voor arme kinderen, die dan extra lekkers kregen. Maar nu is het voor alle 

kinderen.  
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[Met plaatjes van internet en ingescande plaatjes uit het boek Martinus van Tours van Josef Quadflieg, 

isbn 9789030408260. De plaatjes staan op de bijbehorende powerpointpresentatie.] 


