
11 november: Sint Maarten  
 
Een verhaal van Drs. Maristella van Ekelenburg:  
 
 
Victor pakt zijn krukken op en gaat op weg. Bij de stadspoort aangekomen hoeft hij niet lang 
te wachten. 
Daar komen al een paar rijke kooplui door de poort, gekleed in kostbaar bont, statig en trots 
zitten zijn op hun paard. 
“Meneer, zou u misschien iets kunnen missen?” vraagt de bedelaar voorzichtig. 
“Maak dat je wegkomt, schooier! Bah, je stinkt!” 
Venijnig slaat de rijke man met zijn zweep. Hij raakt de arme Victor op zijn schouder. 
Hij krimpt ineen van de pijn. Niet lang daarna komt er een groepje opgeschoten jongens door 
de poort. 
“Val dood, mankepoot! Val dood mankepoot!” schreeuwen ze, terwijl ze hem met 
sneeuwballen bekogelen. 
De arme man wordt er moedeloos van, verdrietig staart hij voor zich uit. Hij heeft het zó 
koud! 
Plotseling schrikt hij op van het ploffende geluid van paardenhoeven op de vers gevallen 
sneeuw. 
Victor staart in de verte. Is dat geen Romeinse soldaat? Nou, meestal kun je van die lui niet 
veel goeds verwachten. 
Maar, dat is nog een jongen! Hoe oud zou hij zijn? Vijftien jaar misschien? 
Moet je eens zien: die prachtige kleren! Wat een heerlijk ruime, warme mantel…. . 
Vast een rijkeluiszoontje! Victor bereidt zich al voor op een nieuwe scheldpartij. 
“Maar meneer!” roept de jonge ruiter. “U heeft het zo toch veel te koud! Wacht even, ik heb 
een idee!” 
De jongen pakt zijn zwaard en snijdt er een deel van zijn kleed af. Hij geeft het aan de arme 
Victor. 
“Dank je wel! Ik kan niet zeggen hoe blij ik daarmee ben! Wat fijn dat er nog jongens zijn 
zoals jij!” 
“Ach, het is niets, meneer.” 
“Hoe heet je, jongen?” 
“Ik ben Martinus.” 
“Moge God je zegenen, jongen.” 
“Moge God u ook zegenen.” 
Victor voelt zich in die halve mantel beter gekleed dan keizer Constantijn zelf. 
Door de jonge Martinus heeft God toch voor hem gezorgd.  
 
Later ziet Martinus in een droom Jezus, gekleed in die halve mantel. “Hoe kan dat nu?” 
vraagt Martinus verbaasd. 
“Die halve mantel heb ik toch aan die bedelaar, gegeven?” 
“Dat is precies hetzelfde.” antwoordt Jezus. 
“Wat je aan een arme hebt gegeven, dat heb je aan Mij gegeven. In elke arme zie je Mij 
terug!”  
 
Martinus wordt later bisschop van Tours. Zijn feestdag vieren we op 11 november. Op deze 
dag worden vaak optochten gehouden met kleurige lampionnetjes. Soms gaan er kinderen 
langs de deur, terwijl ze allerlei leuke liedjes zingen (net als op Driekoningen). Ze krijgen dan 
geld of wat snoep. 
 
 
 
 
 



 


