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1._INLEIDING______________________________________________ 
 
 
De tekst die je nu voor je hebt, bevat informatie én verhalen. Hij is alleen maar bedoeld 
om gelezen te worden. Er komen vetgedrukte woorden in voor die in de woordenlijst aan 
het eind worden toegelicht. 
 
Waar gaat het over?  
Over heiligen. Die kom je niet elke dag tegen, dus mag er wel iets over uitgelegd wor-
den. 't Woord ‘heilig’ komt van ‘heil’ en dat betekent weer ‘heel’. Heil heeft met geluk, 
voorspoed en vreugde te maken of, om 't heel geleerd te zeggen, met heelheid. Denk maar 
aan woorden en uitdrukkingen als: Leger des Heils, heilstaat, heilloos, ik zie er geen heil 
in, iemand veel heil en zegen wensen, een heildronk instellen, de kinderen moeten zelf 
hun heil maar zoeken, tot heil der mensheid. 
 
Heiligen hebben dus met heil te maken. Zij waren héélmakers: mensen die zich op 'n bij-
zondere wijze hebben ingezet voor anderen. Dat deden ze vanuit hun geloof in God. In 
vroegere tijden, maar ook nu nog, werden ze om dat geloof en die inspanning soms ge-
marteld en gedood. Dan worden ze martelaren genoemd. 
 
Heiligen hebben vooral in de katholieke kerk een grote rol gespeeld en ook nu nog staan 
ze bij veel katholieken hoog aangeschreven.  
Waarom die grote aandacht voor heiligen? Omdat veel gelovigen in hen een voorbeeld 
zien: ze weten dan beter, hoe ze hun eigen leven in willen richten. Maar ook omdat som-
mige gelovigen aan heiligen bijzondere krachten toekennen en hen daarom vereren. In 
moeilijke gevallen, bijvoorbeeld ziekte, roepen ze de hulp van 'n heilige in. De heilige is 
immers in de hemel en kan dus bij God een ‘goed woordje’ doen. Voorspraak, heet dat. 
Soms hebben die gelovigen een beeld of afbeelding nodig om zich op hun favoriete heili-
ge te kunnen concentreren. Soms branden zij een kaarsje voor een bepaalde heilige. 
 
Heilig word je niet zomaar. Dan moet er heel wat gebeurd zijn. Als veel mensen spontaan 
iemand als heilige beginnen te vereren, wordt door de leiding van de katholieke kerk een 
onderzoek ingesteld. Dat gebeurt heel grondig. Er komen veel geleerde mensen aan te pas 
om te onderzoeken of iemand inderdaad als modelgelovige geleefd heeft. Als het moge-
lijk is, worden ook veel getuigen gehoord. 
Als het onderzoek is afgerond en het resultaat gunstig is, doet de paus een plechtige uit-
spraak. De man of vrouw wordt daardoor zalig verklaard. Dat betekent zoiets als: ‘Wij 
zijn ervan overtuigd, dat deze man/vrouw in de hemel (= zalig) is.’ 
Nog niet zo lang geleden zijn onze landgenoten Titus Brandsma en Peerke Donders zalig 
verklaard. 
Daarna kan heiligverklaring plaatsvinden: de paus stelt zo'n man of vrouw plechtig tot 
voorbeeld aan heel de katholieke kerk. 
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Heiligen zijn soms aan bepaalde plaatsen gebonden: bij Lourdes denk je aan Maria (de 
moeder van Jezus), bij Santiago de Compostella aan Jacobus (een van de leerlingen van 
Jezus), bij Assisi aan Franciscus (een belangrijke heilige uit de Middeleeuwen) enzo-
voort. Zulke plaatsen trekken duizenden soms miljoenen mensen aan. Die komen er om 
te bidden, om de heilige te vereren. Zulke plaatsen worden bedevaartplaatsen genoemd. 
 
In deze tekst wordt over zes heiligen iets verteld. We hebben gekozen voor Sint-Nicolaas, 
Sint-Joris, Sint-Maarten, Sint-Valentinus, Sint-Christoffel en Sint-Franciscus, omdat je 
van deze mensen nog ‘sporen’ terugvindt in onze tijd. 
Over de eerste vijf zijn veel verhalen in omloop, vaak schitterende verhalen. Maar die 
verhalen zijn min of meer verzonnen. Dat doen mensen om degenen met wie ze 'n bij-
zondere band hebben nog meer ‘glans’ te geven (en doe je dat ook niet als je verliefd 
bent?). Franciscus is een uitzondering: daar is vrij veel over bekend. 
 
Zo, dat was genoeg inleiding. Nu nog iets over de rest van het boekje. 
Bij elke heilige, vaak ook ‘sint’ genoemd, vind je eerst een stukje informatie. Dan volgt 
een verhaal. Vergeet niet, dat het verhaal min of meer verzonnen is (legende). 
Aan het eind van de tekst vind je een verklarende woordenlijst. 
 
Als je nog meer over heiligen wil lezen, haal dan eens het volgende boek uit de biblio-
theek: Marijke van Raephorst, Het hele jaar rond. Onze feesten in folklore, verhalen, 
sagen en legenden, Rotterdam, 1953. 
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2. SINT-NICOLAAS_________________________________________   
 
 
INFORMATIE 
 
Iedere Nederlander kent hem. Ieder kind heeft heilig in hem geloofd. Toch weten we van 
de echte Sinterklaas zo goed als niets zeker. Hij zou omstreeks 325 bisschop zijn geweest 
van Myra, ’n kustplaats in Lycië in Klein-Azië. 
Er was nog een tweede Nicolaas, ook bisschop, eveneens in Lycië, maar dan in de plaats 
Pinara. Van hem weten we dat hij in 564, dus bijna twee en een halve eeuw later, is ge-
storven. 
De verhalen over beiden zijn vermoedelijk in de tijd samengevoegd. 
 
Vanaf de zesde eeuw werd Nicolaas als heilige vereerd in Myra en Constantinopel, later 
door Grieken en Russen. In de negende eeuw werd hij al vereerd in Rome en Italie. In de 
10e eeuw was zijn faam doorgedrongen tot in Frankrijk, Engeland en Duitsland, maar ook 
in ons land. In die tijd was er een druk verkeer van reizende kooplieden tussen de steden 
van de Hanze (een soort handelsverbond). Deze kooplieden hoorden de wonderverhalen 
van de heilige Nicolaas en vertelden die weer door aan anderen. 
In 1087 heeft men, zo wordt beweerd, het gebeente van Nicolaas naar de handelsstad Bari 
aan de oostkust van Zuid-Italie overgebracht. 
 
Sint-Nicolaas is beschermheilige geworden van veel groepen mensen: scholieren, kinde-
ren, schippers, kooplieden, bakkers, apothekers en juristen. Amsterdam nam hem aan als 
schutspatroon (beschermheilige) van de stad. Niet voor niets telt Amsterdam drie Sint-
Nicolaaskerken.  
Zelfs werd hij de beschermheilige van heel Rusland. Een Russisch gezegde luidt: ‘Als de 
goede God er niet zou zijn, hebben we altijd de heilige Nicolaas nog.’ Geen wonder dat 
hij veel voorkomt op ikonen ('n ikoon is een geschilderde afbeelding van een heilige op 
een houten ondergrond van een of meer plankjes). 
Daarbij wordt hij vaak afgebeeld met drie goudstokken of drie gouden bollen of drie 
beurzen, ook wel naast een kuip met drie kinderen. 
Drie is al van heel vroeger af een heilig getal. Een Nederlands gezegde luidt: ‘Alle goede 
dingen bestaan in drieën’. 
 
Die gouden munten of beurzen staan voor het volgende verhaal. 
Een edelman, die drie dochters had, was sterk verarmd. Zo erg, dat hij de meisjes geen 
bruidsschat kon meegeven. Dat was vroeger en bij veel volken nu nog de gewoonte. Lie-
ver dan zijn dochters aan mannen van mindere stand uit te huwelijken liet hij ze onge-
trouwd. 
Nicolaas, die dit ter ore was gekomen, ging in het geheim 's nachts langs het huis van die 
edelman en wierp een beurs met goudstokken door een open raam naar binnen. Hij deed 
dit drie nachten lang. Zo kon de edelman voor zijn dochters een goed huwelijk afsluiten. 
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De drie kinderen in de kuip staan voor een nog merkwaardiger verhaal. Drie jongens, 
vluchtelingen, vroegen onderdak voor de nacht bij een slager. Deze weigerde. De jongens 
liepen teleurgesteld door. Maar toen riep de slager hen terug en gaf ze toch onderdak. Hij 
deed dit op aanraden van zijn vrouw.  
Die had haar man verteld, dat vluchtelingen vaak veel zilverstukken bezitten. Daardoor 
was zijn hebzucht gewekt. Na een goede maaltijd gingen de jongens tevreden slapen. 
Daar had de slager op gewacht. Met zijn vleesbijl sloeg hij ze alle drie dood. Maar hoe hij 
ook zocht, hij vond geen zilver bij de knapen. Toen wist hij zich geen raad met de ver-
moorde kinderen. Maar de vrouw zei: ‘Stop ze maar in de pekelton, dan zien we morgen 
wel verder.’ 
Diezelfde nacht al kreeg bisschop Nicolaas het verhaal te horen van een engel. 
De volgende morgen ging hij op de markt naar de slager toe. ‘Heb je thuis in het vat niet 
drie jonge varkens in het zout staan?, vroeg Nicolaas. De slager begreep dat Nicolaas al-
les wist en bekende zijn misdaad. Samen gingen zij de slagerij binnen. Daar maakte Ni-
colaas een kruisteken over de pekelton en, o wonder, de drie jongens sprongen heelhuids 
uit het vat. 
 
In Noord-Europa zijn er in het Sinterklaasverhaal nogal wat Germaanse symbolen opge-
nomen. 
Het witte paard lijkt verdacht veel op de schimmel Sleipnir van de Germaanse oppergod 
Wodan. Sleipnir kon door de lacht galopperen, het paard van Sinterklaas gaat over de da-
ken, maar moet dan ook luchtsprongen maken. 
Wodan werd op zijn tochten vergezeld door zijn dochters, de Walküren. Ook nam hij een 
kleine god mee, die voor de haard zorgde. Die werd natuurlijk roetzwart, maar nog 
merkwaardiger is dat hij ook gedichten maakte. Zou ‘Eigen haard is goud waard’ van 
hem zijn? 
Nu we het toch over wonderen hebben. In het kleine Friese plaatsje Wieuwerd staat ook 
een Sint Nicolaaskerkje. Niemand weet hoe het komt, maar in de grafkelder van dat kerk-
je vergaan de lichamen niet. Je kunt dat zelf gaan zien. 
 
De feestdag van Sint Nicolaas valt op 6 december. Dat is zijn sterfdag. Het is bij katho-
lieken de gewoonte om juist de sterfdag van heiligen, hun hemelse geboortedag, te vie-
ren. De avond die aan 6 december voorafgaat, pakjesavond, valt uiteraard op 5 december. 
 
 
VERHAAL: SINT-NICOLAAS EN DE HEILIGE KATHARINA 
 
Sint-Nicolaas heeft een lang en goed leven gehad. Op een dag voelt hij, dat zijn einde na-
dert. Hij bereidt zich rustig voor op de dood en gaat op bed liggen. Wat een geluk dat hij 
niet als martelaar hoeft te sterven en dat hij niet onnodig hoeft te lijden.  
Niet lang daarna staat de Dood in de deuropening en wenkt. De laatste reis van Sint-
Nicolaas zal een gemakkelijke zijn: niets hoeft hij mee te nemen. Hij stijgt op ten hemel 
en is vol verwachting van het heerlijke nieuwe leven dat hem te wachten staat in de na-
bijheid van God. 
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Tijdens het opstijgen komt hij de heilige Katharina tegen. Zij valt op in haar prachtige 
rode mantel, het erekleed van de martelaren. Nu pas ontdekt Sint-Nicolaas, dat hij zelf in 
het wit gekleed is. Tenslotte is hij niet als martelaar gestorven, maar heeft, zoals de mees-
te mensen, een natuurlijk einde gehad, op bed. 
 
Nieuwsgierig vraagt hij aan zijn kersverse metgezellin: ‘Vond u het moeilijk als marte-
laar te sterven, mevrouw?’ ‘Om u de waarheid te zeggen’, antwoordt de heilige Kathari-
na, ‘aan het wiel met de scherpe punten ben ik ontkomen, omdat net op tijd een engel 
verscheen om het werk van de beul in de war te sturen.  
Maar de keizer heeft me toch te pakken gekregen en toen het zwaard viel, was er geen 
engel om in te grijpen. Wel meneer, ik heb enorm in mijn rats gezeten, maar ik verzeker 
u, hoe hevig de pijn ook is, ze is kort. Alles is nu voorbij en u en ik zijn op weg naar onze 
eeuwige beloning. Tussen haakjes hoe bent u eigenlijk aan uw eind gekomen?’ ‘O, eh, 
heel gewoon ... ouderdom ... slijtage ... je benen worden stijf en het gaat allemaal niet 
meer zo, en je rikketik laat het afweten ... en dan is het zover: Hein staat op de drempel 
en wenkt.’  
‘Ik weet niet of ik u feliciteren kan’, antwoordt de heilige Katharina ernstig: ‘Uw dood is 
zo gewoon. Ordinair, zou mijn moeder ... ‘. 
 
Op dat ogenblik klinkt geschreeuw. Het komt van heel diep. Het stijgt op van de aarde. 
‘Nicolaas ... Nicolaas ... Nicolaas, help me!’ zegt de stem. 
‘Verdikkeme, ik word geroepen!’ zegt Sint-Nicolaas tegen zijn reisgenote. Hij heeft zijn 
vaart ingehouden en hangt nu stil tussen hemel en aarde. Zonder na te denken pakt hij de 
heilige Katharina stevig bij haar rode martelaarsmantel en zegt nogmaals: ‘Ik word ge-
roepen ... ik moet naar beneden ... kom mee!’ 
Sneller dan hij ten hemel steeg, vliegt hij nu naar beneden. Omdat hij Katharina's mantel 
nog steeds in zijn hand heeft, moet zij wel mee. 
 
Even later landen ze op een uitgestrekte en verlaten Russische akker waar ze tot over hun 
enkels in de modder soppen, want het heeft veel geregend. Een boer is met diezelfde 
modder in een hevig gevecht verwikkeld, want het lukt hem maar niet zijn kar in bewe-
ging te krijgen. 
‘Nicolaas!’ zegt de boer blij en spontaan steekt hij de goede heilige zijn met modder be-
vuilde hand toe. 
De heilige Katharina verschiet van schrik. ‘Niet doen, Nicolaas!’, zegt ze: ‘U draagt het 
witte kleed van de hemelingen. Wie dat bevuilt kan onmogelijk voor Gods troon ver-
schijnen!’ 
Maar Sint-Nicolaas hoort of ziet haar niet meer: hij is volop aan het ploeteren om samen 
met de boer de kar vlot te trekken. Zijn hagelwitte kleed is inmiddels niet meer te onder-
scheiden van het land, zo zit het onder de modder.De heilige Katharina is inmiddels ner-
gens meer te bekennen. Zij heeft het hazenpad gekozen, de kortste weg naar boven. Dus 
komt zij zonder haar reisgenoot aan bij de hemelpoort. Petrus weet alles van haar, hoeft 
geen boek open te slaan en geeft met een vriendelijk knikje te kennen, dat ze zo naar bin-
nen kan. 
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Zij mag zelfs tot vlak voor de troon van God komen staan. Ze voelt zich helemaal warm 
worden van binnen als de engelen haar met "alleluja" toejuichen. De heiligen, die keurig 
in twee rijen staan opgesteld, buigen diep. De heilige Maria heet haar van harte welkom. 
 
Dan valt er een diepe stilte. Nu is het Gods beurt om te spreken: ‘Katharina, ik ben trots 
op je. Wat je op aarde hebt gedaan, is een voorbeeld voor andere mensen. De keizer heeft 
je wel een kopje kleiner gemaakt, maar hij heeft je niet echt klein kunnen krijgen. Wel-
kom. Voortaan is hier je woning." 
De aartsengel Michaël stapt vervolgens naar voren en reikt Katharina de palmtak van de 
overwinning aan. Sint-Caecilia zet op het hemelse orgel een feestlied in. 
Uit ontelbare kelen wordt Katharina nu toegezongen. Als ze een pauw was geweest zou 
ze van trots al haar veren hebben opgezet. Aan de ellende en pijn op aarde denkt ze al 
lang niet meer. Ook de goede Nicolaas is ze vergeten ... 
... maar die is inmiddels binnengekomen na zijn hevig geploeter in de Russische modder. 
De engelen, die altijd wat nieuwsgierig van aard zijn, hebben hem het eerste in de gaten. 
Luidkeels beginnen ze te lachen en even later schateren ook de heiligen het uit, terwijl de 
tranen over hun wangen biggelen. Allen wijzen in de richting van Sint-Nicolaas, slaan 
zich op de knieën van de pret en roepen om het hardst: "Kijk nou toch, wat ziet die man 
eruit!" 
Nicolaas durft geen stap meer te verzetten. Met een vuurrood hoofd probeert hij vlug nog 
wat modder van zijn kleed te vegen, maar met zijn baggerhanden smeert hij nu zelfs het 
laatste wit onder de modder. Boven alle hilariteit uit klinkt plotseling een strenge stem: 
‘Nicolaas, hoe durf je zo voor mij te verschijnen!’ 
Sint-Nicolaas staat als aan de grond genageld. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Na 
een lange, pijnlijke stilte hakkelt hij een paar woorden: ‘... zat een kar ... in de modder ... 
helpen ...’. Er is geen touw aan vast te knopen. Alle ogen zijn gericht op de troon van 
God. Wat zal Hij nu verder doen? 
 
Op dat moment komt de heilige Katharina in beweging. Het is net of ze wakker wordt uit 
een lange droom. Ze knippert even met de ogen nadat ze Nicolaas door die dikke mod-
derlaag heen heeft herkend. Meteen loopt ze naar voren tot aan de troon en fluistert God 
iets in het oor. De hemel houdt nu werkelijk de adem in. Hoe zal dat aflopen? 
Langzaam verheft God zich van zijn troon en neemt het woord: ‘Nicolaas, je ziet er be-
paald niet feestelijk uit, maar nu weet ik hoe dat komt. Wij zouden ons allemaal in jou 
moeten verheugen. Een hulpeloos mens op aarde heb jij belangrijker gevonden dan je 
mooie witte hemelkleed. Het geluk van mensen is jou meer waard dan dat ene dagje lan-
ger in de hemel. Welnu, vele malen zal voortaan op aarde jouw feest gevierd worden. Jij 
lijkt op mijn zoon Jezus, die als een gebroken mens van de aarde is teruggekeerd. De 
mensen, vooral de kinderen, zullen van jou meer houden dan van welke andere heilige 
ook.’ 
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God is uitgesproken. Je kunt een speld horen vallen. Dan begint Nicolaas onbedaarlijk te 
lachen. Alle heiligen lachen met hem mee. Ook de engelen. Allemaal. Weer zet Sint-
Caecilia de muziek in en wederom wordt er gezongen. Er breekt in de hemel een feest los 
zoals er nog nooit is geweest. 
Op aarde breekt eveneens iets door: de zon. Ook al is het hartje winter.  
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3. SINT-JORIS___________________________________________  
 
 
INFORMATIE 
 
Gregorius of Joris leefde in een ‘uithoek’ van het Romeinse rijk, in Cappadocië. Dat was 
onder keizer Diocletianus (einde 3e eeuw). Deze keizer liet de christenen hevig vervol-
gen. Joris had een hoge rang in het leger en stond er dus goed op bij de keizer. Totdat hij 
zich tot het christendom bekeerde! Ook hij stierf de marteldood. Daarom zagen zijn me-
dechristenen in hem al gauw een martelaar en een heilige. Later deden over hem allerlei 
verhalen de ronde. 
 
In de 11e eeuw werd zijn levensverhaal uitgebreid met de geschiedenis van zijn strijd met 
de draak. De draak speelt in veel sprookjes een rol, maar ook in de Bijbel. In het laatste 
boek van de bijbel, het boek Openbaring, wordt de draak door de aartsengel Michaël 
overwonnen en aan de voeten van Christus gelegd. De draak is daar het symbool van Sa-
tan of de duivel. 
Maar ook in sprookjes is de draak steeds symbool van het kwade dat de mensen bedreigt. 
 
We hebben nu al twee drakendoders genoemd: Joris en Michaël. Maar ook over anderen 
worden soortgelijke verhalen verteld: Menas, Demetrius, Theodorus enzovoort. 
 
Terug naar Sint-Joris: in de Middeleeuwen hoorde hij tot de populairste heiligen. Hij was 
de patroon van de ridders. Dat kun je nog zien op oude schilderijen: hij wordt meestal 
afgebeeld als een jonge ridder in een harnas. Vaak steigert zijn schimmel en ligt zijn lans 
gebroken op de grond. Hij maakt zijn ‘karwei’ af met het zwaard, als de draak niet al 
morsdood aan zijn voeten ligt. 
 
Sint-Joris is ook de patroon van Engeland en later is hij tenslotte tot patroon van de pad-
vinderij verheven. 
Zijn sterfdag wordt gevierd op 23 april. 
 
 
 
VERHAAL: SINT-JORIS EN DE DRAAK 
 
Lang geleden maakten de inwoners van de stad Silene ergens in het Romeinse rijk een 
verschrikkelijk moeilijke tijd door. Waarom? Omdat dichtbij de stad een vreselijke draak 
leefde te midden van de moerassen. Zijn poten waren net boomstammen en hij woog 
evenveel als een kudde olifanten. Tot overmaat van ramp kon het monster nog vliegen 
ook. En dat deed ie in de richting van de stad, als ie zijn zin niet kreeg. Wat was dan zijn 
zin? Dat hij elke dag een paar stukken mals vlees naar binnen wilde schrokken. A1 maan-
denlang probeerden de bewoners van Silene hem te sussen door hem dagelijks twee 
schapen voor te zetten. Die waren in een oogwenk door het grote keelgat verdwenen. 
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Toen de schapen steeds schaarser werden, besloot men om het beest een kind te eten te 
geven. Natuurlijk stonden de ouders niet in de rij om hun kind te offeren. Dus werd erom 
geloot. 
Er waren al heel wat lieve kinderen ten prooi gegeven, toen op een dag het lot op de 
dochter van de koning viel. Zijn enige kind nota bene. De koning was radeloos. Hij pro-
beerde steeds weer een uitvlucht te vinden om onder de dwingelandij van de dobbelste-
nen uit te komen. Dat hield hij acht dagen vol. Toen bezweek hij voor de druk die de in-
woners van de stad op hem uitoefenden. 
 
De dag daarop verlieten vader en dochter de stad. De prinses was in het wit gekleed en 
droeg rode rozen in het haar. De koning was ontroostbaar en liet zijn tranen de vrije loop. 
Hij begeleidde zijn dochter tot aan het onherbergzame gebied met de moerassen waar de 
draak zich overdag schuilhield. Eigenhandig bond de koning zijn dochter aan een boom 
vast om haar te beletten weg te lopen. Hij nam afscheid van haar en kwam als een gebro-
ken man terug in de stad. 
 
De prinses intussen ontdekte dat ze niet meer alleen was in deze onheilspellende streek: 
er doemde een wit paard met een ridder op. Het leek alsof deze zomaar uit het niets 
kwamen opduiken. Bij de prinses aangekomen, stapte de ridder af, maakte een beleefde 
buiging, stelde zich voor als Joris en vroeg naar de oorzaak van haar verdriet. De prinses 
vertelde hem alles: over de draak, de schapen en kinderen die verslonden werden, de 
dobbelstenen en het verdriet van haar vader. 
‘Gaat u toch alstublieft weg, heer Joris!’ smeekte het meisje: ‘Het monster eet ook heilige 
ridders. Hij schrokt ze met huid en haar naar binnen!’ 
Maar Sint-Joris besloot anders. ‘Hier moet een eind aan komen!’ zei hij vol strijdlust. 
‘Waar zit ie?’ ‘Ik denk daar’, zei de prinses, terwijl ze in de richting van het diepste moe-
ras wees.  
Het klopte. Toen Sint-Joris heel uitdagend een paar rondjes rond dat moeras gereden had, 
kwam het monster brullend en briesend tevoorschijn. Het beest hief zich omhoog om zich 
met zijn volle gewicht op Sint-Joris te storten. Maar deze was net iets sneller. Met zijn 
lans raakte hij het monster in zijn hart. Het was op slag dood en verdween voorgoed in 
het moeras waar het uit opgestegen was. Zijn laatste tol was de lans van Sint-Joris. 
Deze had inmiddels de touwen losgemaakt waarmee de prinses vastgebonden zat. Hij 
nam haar op zijn paard en bracht haar terug naar haar vader. Het geluk van de koning en 
van heel de stad Silene was met geen pen te beschrijven. 
De volgende dagen werd uitbundig feest gevierd. En Sint-Joris? Die vroeg de koning be-
scheiden om een nieuwe lans. 
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4. SINT-MAARTEN_________________________________________  
 
 
INFORMATIE 
 
Ook Sint-Maarten of Sint-Martinus werd, evenals Sint-Joris, in een ‘uithoek’ van het 
Romeinse keizerrijk geboren: in Pannonië, in het tegenwoordige Hongarije. Dat moet on-
geveer in het jaar 316 geweest zijn.  
Zijn vader had een belangrijke functie in het leger en het is dan ook niet verwonderlijk. 
dat deze zijn nieuwgeboren zoon een naam gaf die aan de Romeinse oorlogsgod Mars 
deed denken. Want Martinus komt van Martis en dat betekent weer: ‘van Mars’. 
Martinus groeide op en droomde ervan om, evenals zijn vader, in het leger te komen. Op 
15-jarige leeftijd was het zover. Met de hulp van zijn vader klom hij langzaam op tot de 
rang van officier. 
Door vrienden en kennissen was hij ook in aanraking gekomen met het christendom. Nog 
maar kort voor zijn geboorte had keizer Constantijn voorgoed een einde gemaakt aan de 
christenvervolgingen en vrijheid van godsdienst afgekondigd in heel het rijk. Daarom 
groeide nu het aantal christenen sneller dan voorheen. 
Martinus voelde zich sterk tot het nieuwe geloof aangetrokken en liet zich op 18-jarige 
leeftijd dopen. Kort daarna verliet hij het leger. Hij was inmiddels in Gallië (Frankrijk) en 
liet zich door Sint-Hilarius te Poitiers tot exorcist (duiveluitdrijver) wijden. Daarna heeft 
hij een tijdlang als kluizenaar doorgebracht op een eiland. 
Tenslotte werd hij tot bisschop gekozen van Tours in Frankrijk. Hij werd door veel men-
sen op handen gedragen om zijn eerlijkheid, eenvoud en vriendelijkheid. 
 
Hoewel de gelovigen in die tijd alleen nog maar martelaren vereerden, begonnen zij Mar-
tinus steeds meer als een heilige te beschouwen.  
Een geleerde man, Gregorius van Tours, heeft daaraan bijgedragen door enkele biogra-
fieën (levensbeschrijvingen) over hem te schrijven. Daardoor is Martinus in zijn tijd een 
populaire heilige geworden. 
De katholieke kerk heeft hem tenslotte als een van de eerste niet-martelaren heilig ver-
klaard. 
Gilden en verenigingen kozen hem als patroon of beschermheilige: 't ruitergilde, de sol-
daten, reizigers, bedelaars enzovoort. 
Veel kloosters en kerken zijn naar hem genoemd, zoals de domkerk te Utrecht. 
 
Martinus heeft ook een plaats op de kerkelijke heiligenkalender gekregen. Zijn sterfdag 
wordt op 11 november in katholieke kerken herdacht. 
Op diezelfde datum wordt nog op veel plaatsen in ons land het oude gebruik van de lam-
pionnenoptocht ter gelegenheid van Sint-Maarten in ere gehouden. Kinderen hebben van 
een uitgeholde biet of koolraap een lampion gemaakt en gaan ermee langs de deuren om 
te zingen ... en om geld en snoep te ontvangen! 
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Van oorsprong heeft dat te maken met een natuurfeest: zo rond 11 november hingen de 
boeren een uitgeholde knol of biet met een kaarsje aan de staldeur. Ze bedoelden ermee, 
dat het werk er nu op zat: het graan was binnen, het winterkoren al gezaaid, de slacht was 
achter de rug enzovoort. 
Het lichtje in die uitgeholde biet was misschien bedoeld om aan te geven, dat men in deze 
donkere herfstdagen toch naar het licht bleef verlangen. 
 
 
VERHAAL: HET NIEUWE LEVEN VAN SINT-MAARTEN 
 
Op een koude winterdag naderde een hooggeplaatste Romeinse militair de stadspoort van 
Amiëns in Frankrijk, dat toen nog Gallië heette. Martinus was zijn naam en zijn paard 
huiverde. Zijn hoge rang was hem aan te zien. Nog niet zo lang geleden had men hem als 
officier geïnstalleerd door hem de rode mantel om te hangen. Trots was Martinus op die 
mantel en even trots was hij op de koperen gesp met de Romeinse adelaar waarmee de 
beide mantelhelften bij elkaar werden gehouden. 
 
Omdat de duisternis nog niet ingevallen was, stond de poort nog open en was de brug 
omlaag. Martinus kon zo naar binnen rijden. In het lange poortgebouw zaten aan weers-
kanten, zoals gewoonlijk, de bedelaars. Het viel Martinus op, dat het er meer waren dan 
ooit. Een van die bedelaars stak zijn beide handen naar voren alsof hij zeggen wilde: 
‘Meneer, alstublieft, help me toch!’ 
 
Martinus hield even zijn vaart in. De bedelaar die zijn handen uitstak zag dat en kwam in 
beweging. In de hoop op een aalmoes probeerde hij overeind te krabbelen. Het paard 
stond nu geheel stil en Martinus dacht even na. Resoluut trok hij het zwaard uit de sche-
de. De bedelaar deinsde onmiddellijk terug, omdat hij het ergste vreesde. Maar het pakte 
anders uit. Martinus liet zijn rode mantel van zijn schouders glijden en sneed deze in 
tweeën. ‘Brood en geld heb ik nu niet, maar wat ik wel heb wil ik met je delen’, zei hij 
tegen de verbaasde bedelaar die even later met een halve rode officiersmantel in zijn han-
den stond. 
Daarna gaf Martinus zijn paard de sporen. De bedelaar keek hem dankbaar na. 
 
's Nachts had Martinus een merkwaardige droom: Christus kwam zijn slaapkamer binnen 
en ging naast zijn bed staan. Hij zei: ‘Martinus, wat je voor die bedelaar gedaan hebt, heb 
je voor mij gedaan.’ En inderdaad zag Martinus dat de Christus van zijn droom een halve 
rode mantel over zijn schouders droeg. 
De dagen daarna hielden het voorval met de bedelaar en de droom Martinus sterk bezig. 
Voor het eerst in zijn jonge leven voelde hij in zichzelf dat hij eigenlijk iets anders wilde 
dan mensen onder de duim houden of oorlog voeren. 
Niet lang daarna verliet hij voorgoed het leger. Zijn besluit stond vast: hij wilde priester 
worden om zo dichter bij de mensen te staan en iets voor hen te kunnen betekenen. 
De eerste die hij van zijn plannen op de hoogte bracht was zijn moeder. Zijn voorbeeld 
werkte aanstekelijk: zij liet zich dopen. 
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Na haar volgden nog meer familieleden. 
Om zich op zijn nieuwe taak voor te bereiden, trok Martinus zich een tijd lang als kluize-
naar terug op een eenzaam eiland. 
In die tijd al trokken veel mensen naar Martinus toe om hem raad te vragen in allerlei 
moeilijke gevallen. Met het klimmen der jaren groeide zijn populariteit en na zijn dood 
werd hij heilig verklaard. 
 
 
 
 
 
 . . . .. .. , .. .~_ _„,,~._ 
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5. SINT-VALENTINUS______________________________________  
 
 
INFORMATIE 
 
Over Valentinus of Valentijn kunnen we kort zijn. Hij werd te Rome al in de vierde eeuw 
als martelaar vereerd. Gelovigen bezochten zijn graf om zijn hulp in te roepen bij de ge-
nezing van de ‘vallende ziekte’ waaraan zijzelf of anderen leden. Daarom geldt hij als 
patroon tegen epilepsie. 
 
Waarschijnlijk is de heilige Valentijn bisschop geweest van Terni. Maar anders dan bij 
andere heiligen is van hem historisch niets bekend. Daarom neemt hij op de lijst van hei-
ligen in de katholieke kerk een lage plaats in. 
 
Sint-Valentijn is vooral bekend om zijn feestdag, 14 februari, ook wel Valentijnsdag ge-
noemd. Dat is de ‘dag van de vriendschap’ geworden: mensen sturen elkaar een bloeme-
tje zonder te laten weten wie de afzender is. Des te groter is de verrassing. 
Deze dag van de vriendschap’ wordt vooral gevierd in Engelssprekende landen. 
Ook al is Valentijn geen belangrijke heilige, de verhalen over hem zijn er niet minder 
mooi om. 
 
 
VERHAAL: BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN 
 
Heel lang geleden lag niet ver van Rome een groot klooster. Er leefden, werkten en baden 
50 broeders. Geen gewone mannen, maar mensen van formaat. Er was iets bijzonders met 
hen: ze hadden talent. De een kon dit, de ander dat. Zo was er een broeder, Maxentius, 
die urenlang op een paal kon zitten en dan nog kon brevieren ook. En dan broeder Johan-
nes. Die mocht tot de beste clowns van het land gerekend worden: hij speelde het zelfs 
klaar om olifanten tranen te laten lachen zo groot als eieren! 
Broeder Modestus was de geleerdste van allen. Dagen achter elkaar kon hij in zijn kamer-
tje zitten om boeken te schrijven. Hij was meestal zo ingespannen bezig, dat alle overige 
broeders hem met één stem naar beneden moesten roepen om te eten in de eetzaal of te 
bidden in de kerk. Omdat hij zo geleerd was, mocht hij van de abt voortaan met een gou-
den pen en gouden inkt schrijven. Helaas begrepen steeds minder broeders wat die knap-
pe Modestus allemaal schreef. 
Broeder Vocalis had een talent waar iedereen, knap of helemaal niet knap, van kon genie-
ten: muzikaliteit. Wat kon die man zingen! Als hij zijn longen vol lucht gezogen had en 
zijn borstkas had laten zwellen tot de afmeting van een meubelstuk, zette hij een melodie 
in, zo mooi, dat je vergat waar je mee bezig was en je wel moest luisteren. 
 
Zo gebeurde het ook op een mooie zomerdag. Het was warm. Alle ramen en deuren van 
het klooster stonden open, de vogels zongen en de bloemperken geurden sterker dan ooit. 
Helemaal achter in de tuin was broeder Valentijn aan het werk. Hij wiedde het onkruid. 
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Broeder Valentijn had nooit op school gezeten, kon geen letter lezen en had een stem om 
cokes te kloppen.  
‘Jij bent voor de tuin’, had vader abt gezegd. Dat deed hij nu ruim twintig jaar.  
Omdat het warm was, moest broeder Valentijn steeds het zweet van zijn voorhoofd ve-
gen. Het werk viel bepaald niet mee vandaag. ‘Even uitrusten dus’, vond broeder Valen-
tijn. Terwijl hij zo op zijn schoffel leunde, dacht hij na over zijn leven hier in het klooster 
en zijn werk als tuinman. Hij werd er somber van en mompelde in zichzelf: ‘Jaar in jaar 
uit zorg ik voor de aardappelen, de groenten en het fruit. Altijd staat het op tijd op tafel. 
Maar wanneer heb ik een van mijn medebroeders dank je wel’ horen zeggen? Ik kan het 
me niet herinneren. Ze hebben gelijk ook. Wat is dit ook voor werk! Ik ben te stom om 
voor de duvel te dansen. Dus daarom ...’  
 
Plotseling hield broeder Valentijn op met mijmeren. Weg waren zijn sombere gedachten. 
Er was overal muziek in de lucht, muziek in zijn haren, in zijn kleren, muziek in de bo-
men en de planten, muziek in heel de omgeving tot in Rome toe: broeder Vocalis stond 
voor het open raam en was begonnen te zingen. De vogels hielden hun adem in en de 
blaadjes aan de bomen vergaten te ritselen. 
 
‘0, wat mooi!’ zuchtte broeder Valentijn nog een uur nadat Vocalis uitgezongen was. 
‘Was ik ook maar ergens goed in’, zei hij prompt daarna in zichzelf, ‘maar ik kan niets. 
Ik ben alleen geschikt voor het vuile werk.’ 
Broeder Valentijn schrok van deze gedachten. Hij schrok zo erg, dat hij onder het her-
haald roepen van ‘Een bekoring! Een bekoring!’ naar de kerk vluchtte. Hij knielde neer 
voor het altaar, sloeg een kruis en probeerde de akelige gedachten uit zijn hoofd te zetten. 
Hij had reuze geluk deze middag, want het orgel speelde. Wat Vocalis met zijn stem kon, 
toverde broeder Caecilius tevoorschijn uit het orgel: hemelse muziek. 0, wat mooi! 
Broeder Valentijn vergat de tijd en alles om hem heen. Het was net of er zangvogels in 
het orgel zaten. Broeder Valentijn keek om: er zaten vogels in de orgelpijpen! Je kon ze 
zo naar buiten zien fladderen, terwijl ze hun gouden kelen lieten horen. Eén van de vo-
gels vloog naar broeder Valentijn toe en streek neer op zijn schouder. ‘Houd toch eens op 
met te denken dat je een nietsnut bent’, zei het gevederde dier, ‘al 20 jaar heb je je mede-
broeders het beste van het beste voorgezet. En je zult dat nog jaren blijven doen. Als je 
niet groot kunt zijn in het grote, probeer dan groot te zijn in het kleine!’ 
Broeder Valentijn werd warm van binnen: hij begreep de boodschap, stond op, maakte 
vlug een kruis, ging sneller dan ooit de kerk uit en haastte zich naar de tuin. In zijn hoofd 
klonk steeds: ‘Als je niet groot kunt zijn in het grote, probeer dan groot te zijn in het klei-
ne!’ 
Hij begon te werken of zijn leven ervan afhing. Het laatste onkruid verdween, de rijpste 
druiven werden geplukt, de bonen opgebonden, de bloemen in een emmer gezet en tijd 
om het zweet van zijn voorhoofd te vegen en een shaggie te draaien was er niet. 
 
Die avond stonden in de keuken van het klooster meer groenten en fruit dan ooit. In alle 
kamers geurden bloemen op de tafels. En nog was er over ... 
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Het talent van broeder Valentijn wist daar raad mee: hij deelde gul uit aan de mensen van 
het dorp. Vooral bloemen, want die bloeiden het hardst. 
Er ging in het vervolg geen dag voorbij, of alle dorpelingen kregen verse bloemen in 
huis. Broeder Valentijn werd populair. De mensen zochten hem op en wilden graag met 
hem praten. In alle vriendelijkheid wist hij vele problemen op te lossen. 
 
Toen kwam de dag die voor ons allemaal ooit aanbreekt: broeder Valentijn ging dood. 
Maar de mensen bleven aan hem denken. Hoe? Ze spraken af: ‘Laten we van zijn sterf-
dag een dag van vriendschap maken, want deze man was groot in het kleine.’ 
Omdat Valentijn er niet meer was, gaven de mensen elkaar een aardigheidje in de vorm 
van een bosje bloemen. 
Dat was op 14 februari en dat gebeurt nú nog. 
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6. SINT-CHRISTOFFEL_____________________________________   
 
 
INFORMATIE 
 
 
Christoffel wordt ook wel Christophorus genoemd. Hij leefde in het Romeinse rijk, be-
keerde zich tot het christendom, werd door koning Dagus gevangen genomen, gemarteld 
en gedood en werd daarna al gauw door veel mensen als heilige vereerd. Zijn sterfdag 
wordt gevierd op 25 juli. 
 
Waar is Christoffel om bekend? 
Welnu, er zijn, zoals zo vaak het geval is bij heiligen, veel legenden over hem ontstaan. 
Die legenden lijken elkaar wel eens tegen te spreken, maar over een ding zijn ze het eens: 
Christoffel was een reus van een man en beschikte over een geweldige lichaamskracht. 
In één van die legenden wordt verteld, dat Christoffel tot een mensenras met hondenkop-
pen behoorde. Men heeft daarbij misschien ‘afgekeken’ van een Egyptisch verhaal waar-
in de god Anubis, die altijd met een hondenkop afgebeeld wordt, de jonge zonnegod Ho-
ros naar de overkant van de Nijl draagt. 
 
In de Middeleeuwen werd Christoffel zeer populair. Veel mensen vereerden hem als pa-
troon tegen een onverwachte, plotselinge dood. Men geloofde bij het zien van zijn beeld, 
dat men die dag niet zou sterven. Vandaar dat zijn beeld vaak bij de ingang van de kerk 
geplaatst werd, groot en opvallend. Hij was gemakkelijk te herkennen, omdat hij altijd 
wordt voorgesteld met het Christuskind op zijn schouder. Meestal leunt hij op een uitge-
rukte boomstam als staf en wordt bij zijn voeten snelstromend water uitgebeeld. 
Nu nog hangen veel mensen een ‘Christoffel’ in hun auto om hen te beschermen tegen 
ongelukken. Denk jij dat het helpt? 
 
 
 
VERHAAL: HET GEWICHT VAN EEN KIND 
 
Lang geleden leefde er een man die Ophorus heette. Hij was zo groot als een reus en na-
tuurlijk was hij ook geweldig sterk. Omdat hij met die kracht iets wilde doen, zocht hij 
een groot en machtig heer om zijn diensten aan te bieden. Zo vond hij een koning die 
baas was over een heel groot land. Ophorus werd legeraanvoerder en de soldaten bewon-
derden hem om wat hij met zijn spieren allemaal kon. Jarenlang diende hij de koning en 
deze was tevreden over hem. 
 
Op een dag keek de hele hofhouding met spanning naar de avond uit: er zou eindelijk 
weer eens een speelman optreden. Het werd inderdaad een wervelende avond: zang, dans, 
goochelkunstjes, noem maar op. Een ding viel Ophorus op: als de speelman een lied over 
de duivel zong, maakte de koning steeds een kruisteken. 
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Omdat hij niets van het christelijk geloof afwist, wekte dat zijn nieuwsgierigheid. Hij 
vroeg de koning: ‘Waarom maakt u toch steeds dat teken?’ De koning antwoordde:  
‘Mijn beste Ophorus, steeds als ik de naam van de duivel hoor noemen, maak ik het 
kruisteken. Satan is daar heel bang voor en slaat op de vlucht. Ik wil niet, dat hij macht 
over mij krijgt.’  
‘Macht over u, zo'n sterke koning?’ reageerde Ophorus: ‘Als dat zo is, dan wil ik de dui-
vel dienen!’ Ophorus voegde de daad bij het woord, zegde de koning vaarwel en ging op 
zoek naar de duivel.  
Hij trok van stad tot stad, van land tot land en zocht overal.  
 
Op een dag kwam Ophorus een bataljon soldaten tegen. Er was er één bij, in een zwarte 
mantel gehuld, die de soldaten commandeerde en er angstaanjagend uitzag. De mensen 
op straat vluchtten alle kanten op en riepen: ‘Wegwezen, Ophorus! Het zijn rovers en 
moordenaars!’ Maar Ophorus ging midden op de weg staan, wijdbeens en met de handen 
in de zij. De commandant in de zwarte mantel brulde: "Weg jij, nietige aardworm, of ik 
rijg je aan mijn zwaard!’ Zonder enige angst en met vastberaden stem vroeg Ophorus: 
‘Edele heer, ik zoek de machtige duivel, want alleen die wil ik dienen. Kunt u mij zeg-
gen, bij wie ik moet zijn?’ 
‘Bij mij!’ brieste de man in het zwart: ‘Ik ben de duivel! Welkom, mijn zoon. Help mij 
om het kwaad te verspreiden!’ 
Ophorus was zeer blij, dat hij de duivel gevonden had en trad bij hem in dienst.  
Er brak een spannende tijd aan. Ook al vond Ophorus het jammer, dat nogal wat mensen 
veel verdriet eraan hadden, toch bewonderde hij de duivel en genoot van de avonturen die 
hij met hem beleefde. 
 
Op een dag trokken ze door een schitterend land. Vanaf de weg was veel te zien. Plotse-
ling stond de duivel stil. Het machtige heerschap begon over zijn hele lichaam te beven. 
De rillingen liepen zelfs door zijn zwarte mantel. Hij wilde geen stap meer verzetten. 
‘Wat mankeert ú plotseling?’ vroeg Ophorus: ‘Waarom gaat u niet verder?’ ‘Daar!’, zei 
de duivel met bibberende stem en wees naar een klein kapelletje langs de weg waarbij 
een groot kruis stond. ‘Waarom bent u daar bang voor?’ vroeg Ophorus. ‘Dat is het teken 
van het kruis waaraan Christus is gestorven, het teken van het goede dat zal overwinnen. 
Als ik dat zie, word ik bang, doe ik het in mijn duivelbroek en moet ik vluchten ... !’ 
 
De duivel had het laatste woord nog niet uitgesproken, of hij had zich al omgekeerd en 
sloeg op de vlucht. Ophorus keek hem verbaasd na en overlegde in zichzelf: ‘Als hij voor 
dat teken al op de loop gaat, dan moet Christus sterker zijn dan hij. Dus ga ik Christus 
zoeken om hem te dienen.’ 
 
Weer begon Ophorus een lange zoektocht. Als hij mensen tegenkwam vroeg hij: ‘Waar 
kan ik Christus vinden?’ Meestal wilden ze hem naar een pastoor, kerk of kapelletje stu-
ren of haalden smalend hun schouders op.  
Alleen een oude kluizenaar die aan de oever van een brede rivier woonde, deed zijn best 
om de vraag van Ophorus te begrijpen. 
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Hij vertelde hem wie Christus was en wat hij nu nog voor mensen kan betekenen. ‘Als 
Christus zo goed voor mensen geweest is en zo bij mensen wil horen, dan wil ik hém al-
leen nog dienen!’ riep Ophorus enthousiast: ‘Waar kan ik hem vinden?’ 
‘Je hebt het nog niet helemaal begrepen’, legde de kluizenaar uit. ‘Je moet bij jezelf be-
ginnen. Probeer eerst maar eens de mensen te dienen die je in je omgeving hebt. Zie je 
die rivier? Welnu, er is geen brug, geen veerboot. Er is wel een plek waar het minder diep 
is. En jij? Jij bent sterk genoeg om mensen naar de overkant te dragen. Zet ze op je 
schouders en breng ze naar de overkant. Dat is wat Christus van je wil.’  
Ophorus deed wat de wijze kluizenaar hem aanraadde, vestigde zich aan de waterkant en 
zette dag in dag uit reizigers over. Maar diep in hem leefde het verlangen om Christus 
zelf, die machtige heer, ooit eens te mogen dienen. 
 
Op een nacht schrok hij wakker uit zijn slaap: in de verte hoorde hij een kind huilen. Hij 
ging naar buiten en trof bij de rivier een kleine jongen aan die hem duidelijk maakte, dat 
hij naar de overkant wilde. Dat was een gewaagde onderneming, want het stormde hard 
en het water kolkte. Maar Ophorus bedacht zich geen moment. Hij pakte het kind op en 
zette het op zijn schouders. 
Het viel niet mee die nacht: vreemd genoeg werd het kind zwaarder en zwaarder en het 
water kwam al tot boven zijn middel. Ophorus moest zich enorm inspannen en had zijn 
staf nodig om overeind te blijven. 
Plotseling zei Ophorus tegen het kind: ‘Wat ben jij zwaar! Het lijkt wel of ik de hele we-
reld op mijn schouders draag!’ Het kind antwoordde: ‘Je draagt niet alleen de wereld op 
je schouders, maar ook hem die voor het geluk van de wereld gestorven is.’ 
‘Ben jij dan Christus?’ vroeg Ophorus. ‘Ja’, antwoordde het kind en terwijl het met zijn 
hand wat water opschepte en het over Ophorus' hoofd uitgoot, vervolgde het: ‘Ik doop je 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voortaan zal je met mij verbon-
den zijn en Christophorus heten. Plant morgen je staf in de aarde en wacht de dingen af 
die gaan gebeuren. Dat zal een teken van onze vriendschap zijn.’ Plotseling was het kind 
verdwenen. 
 
De volgende morgen plantte Christophorus zijn staf in de aarde. En wat gebeurde er? De 
staf werd een bloeiende boom waaraan rijpe vruchten kwamen te hangen. 
Christophorus begreep dit teken. ‘Een vruchtbaar leven is alleen mogelijk als je echt iets 
voor andere mensen wil betekenen,’ mompelde hij in zichzelf. 
Zijn hele verdere leven heeft hij met plezier mensen veilig naar de overkant gebracht. 
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7. SINT-FRANCISCUS_______________________________________   
 
 
INFORMATIE 
 
Over Sint-Franciscus is meer met zekerheid bekend dan over alle vijf heiligen hiervoor. 
Hij is daarom een minder legendarische figuur, dat wil zeggen, dat niet alle verhalen over 
hem grotendeels verzonnen zijn. Het meest van wat nu volgt is zo goed als zeker echt ge-
beurd. 
 
Franciscus werd in 1182 geboren te Assisi, toen een belangrijke stad in Midden-Italië. 
Zijn vader was de lakenkoopman Pietro Bernardoni. Met zulke welgestelde ouders kon 
Franciscus zich een gemakkelijk en luxe leventje veroorloven. Hij was van jongs af aan 
een levensgenieter, verzamelde veel vrienden om zich heen, hield van mooie kleren, 
kwam vaak in de kroeg, gaf feesten en ... hield hartstochtelijk veel van knokken. In die 
tijd waren veel steden echte stadstaatjes waarin adellijke families de scepter zwaaiden en 
vaak met elkaar op de vuist gingen. 
Aan één van die vele veldtochten van Assisi tegen Perugia deed Franciscus mee. Dat 
kwam hem duur te staan: men nam hem gevangen en hij werd ernstig ziek. Door dat 
ziekbed had hij alle tijd om over zijn leven na te denken. Hij zal er wel niet tevreden over 
zijn geweest, want hij besloot voortaan heel anders te gaan leven. Geen vechtpartijen en 
feesten meer. De ‘vrolijke Frans’ schonk alles wat hij had aan de armen en ging als bede-
laar leven. Omdat zijn vader het met die nieuwe leefwijze helemaal niet eens was en 
Franciscus daarin volhardde, kwam het tot een breuk met ‘thuis’. 
 
Twee jaar lang leefde hij als kluizenaar in de bergen. Vanaf 1209 voelde hij zich geroe-
pen om de mensen te overtuigen van wat voor hem ontzettend belangrijk geworden was: 
je bezittingen los kunnen laten, wat je hebt met anderen delen, alle mensen als je broers 
en zusters behandelen, de natuur als een geschenk van God zien enzovoort.  
Hij vertelde over dat soort dingen met vuur en verve. Veel jongemannen zagen in die ide-
alen een uitdaging voor hun leven en sloten zich als leerlingen bij Franciscus aan. Die 
groep groeide uit tot een bloeiende kloostergemeenschap.  
Franciscus en zijn volgelingen noemde zich het liefst ‘minderbroeders’, omdat ze de kant 
van de armen kozen. Dat deden ze door simpelweg af te spreken, dat ze voor hun 
levensonderhoud niet zouden werken maar bedelen, zodat ze genoeg tijd hadden om de 
armen te helpen, zieken te bezoeken en mensen over Gods liefde te vertellen. 
 
De nieuwe (bedel)orde sloeg aan en breidde zich sterk uit, niet alleen in Italië, maar ook 
in Spanje en Zuid-Frankrijk. 
Een dame van adel, Clara Scifi uit Assisi, had zo'n bewondering voor Franciscus dat ze 
eenzelfde orde voor vrouwen stichtte, die van de clarissen. 
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De legende vertelt, dat Franciscus zo van de natuur hield, dat hij zelfs met de dieren 
sprak. Bekend is het zonnelied waarin hij de zon, de maan en vele andere dingen uit de 
natuur ‘zusters’ en ‘broeders’ noemde: zelfs de ‘dood’ noemt hij zijn ‘broeder’. Men 
zegt, dat hij aan het eind van zijn leven de stigmata kreeg, dat wil zeggen dat in zijn han-
den, voeten en borst plekken kwamen die leken op de wonden van Jezus aan het kruis. 
Franciscus is niet oud geworden. Hij stierf op 3 oktober 1226. Zijn sterfdag wordt gevierd 
op 4 oktober, bij ons beter bekend als Dierendag. 
Hoe kun je Franciscus op platen en schilderijen herkennen? Welnu, hij wordt meestal af-
gebeeld in het kleed van zijn orde: een bruine pij en een wit koord om het middel (daar-
aan kun je nu nog de zogenaamde franciscanen herkennen). Vaak laten de kunstenaars 
heel duidelijk de vijf wondtekenen  van Christus zien. 
 
 
 
VERHAAL: DE WOLF 
 
Midden in Italië lag een kleine stad: Gubbio. Het leek wel alsof het stadje uitgestorven 
was. De poorten bleven dag en nacht gesloten. Je zag er dus niemand in of uit gaan. Er 
hing zelfs een ijzige stilte. Niet omdat het winter was, maar omdat het monster in de 
buurt was. Dat monster was een wolf die al weken lang met een lege buik rond de stad 
zwierf en van alles bedacht om de stad binnen te komen. ‘Voor voedsel’, dacht de wolf. 
‘Om ons te verscheuren’, dachten de mensen. ‘Hoor hem eens huilen en tekeergaan! Het 
gaat door merg en been’, zeiden ze. 
Heel verbaasd was de poortwachter toen op zekere dag een man bij de stadspoort aan-
klopte. ‘Blijf maar buiten staan!’ was de eerste reactie van de poortwachter: ‘Wie waagt 
het om hier naar toe te komen, terwijl het monster elk ogenblik kan toeslaan!’ Maar 
meteen bedacht hij, dat het onmenselijk zou zijn om de reiziger buiten te laten. Hij zette 
een van de twee zware deuren op een kier en zag toen een kleine, magere man in een 
donkere pij. ‘Wie ben jij?’ vroeg hij aan de vreemdeling. ‘Franciscus, uit Assisi’, was het 
antwoord. ‘Kom snel binnen’, zei de poortwachter, ‘want het is levensgevaarlijk buiten. 
Dank God op je blote knieën dat ie je nog niet opgegeten heeft!’. ‘God? Of bedoel je de 
wolf?’ vroeg Franciscus, terwijl hij door de kier naar binnen glipte. ‘Wie anders!’ zei de 
poortwachter met een stem die bang en boos tegelijk klonk en hij grendelde vlug de deur. 
‘Ik heb dat dier mijn laatste boterhammen gegeven’, zei Franciscus alleen maar. 
‘Nee toch! Meen je dat heus?’ vroeg de poortwachter verschrikt. ‘Jazeker’, antwoordde 
Franciscus, ‘die wolf is ook een schepsel van God’. ‘Dat ga ik de mensen vertellen!’ zei 
de poortwachter en rende de stad in. 
 
Even later keerde hij terug met een stoet mensen. Die hadden het verhaal van de poort-
wachter gehoord en waren nieuwsgierig geworden naar wat die roekeloze man te vertel-
len had. Op zoveel belangstelling had Franciscus niet gerekend. Hij werd bedolven onder 
vragen en opmerkingen: ‘Heb je geen wapen bij je? Zeg eens eerlijk: je bent helemaal 
geen wolf tegengekomen, he! Waarom heb je dat beest niet meteen overhoop gestoken? 
Heb je echt je laatste brood aan dat monster gegeven, terwijl wij van dat beest af willen?’  
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Er was er een bij, een opgeschoten jongen van een jaar of zestien, die Franciscus uitdaag-
de: ‘Nou, ga dan naar buiten en geef hem een handje!’ 
Tot ieders verbazing draaide Franciscus zich om, zette de stadspoort op een kier en glipte 
naar buiten. Hij ging de kant op waar hij nog geen half uur daarvoor de wolf voor het 
laatst gezien had. 
 
Plotseling kwam het dier uit het struikgewas te voorschijn. Het was uitgemergeld, tot op 
het bot. Het zag er vervuild uit. Zijn pels had alle glans verloren en was verwilderd. Met 
gebogen kop liep de wolf langzaam op de kleine man in de bruine pij toe. Franciscus kon 
niet nalaten hem te strelen.  
Toen begon hij hem toe te spreken, als een vriend. ‘Broeder wolf’, zei Franciscus, ‘jam-
mer dat ze in Gubbio zo bang voor je zijn. Maar met al dat brommen en huilen maak je ze 
toch bang? Kijk, die mensen zijn net zo goed als jij schepsels van God. Ze hebben even-
veel recht op leven. Ik weet wel, dat de winter moeilijk voor je is en dat je maag vaak 
rammelt van de honger. Als je voedsel zoekt, doe het dan op een vriendelijke manier. De 
mensen van Gubbio zullen je zeker te eten geven. Maar beloof dan wel, dat je hen verder 
met rust zult laten, ook als ze buiten de stad zijn. Beloof je dat?’ De wolf boog zijn 
hoofd. Dat was een duidelijk teken. Het dier was zelfs opgetogen, want het kwispelde 
met zijn staart. 
 
Op de muren van Gubbio hadden de mensen intussen de ontmoeting tussen Franciscus en 
de wolf met stomme verbazing gadegeslagen. Natuurlijk zetten ze de poort onmiddellijk 
open, toen Franciscus terugkeerde. 
‘Broeders en zusters’, zei hij, ‘wie van jullie haalt geen gekke streken uit, als ie bijna 
dood gaat van de honger? Vooruit, geef die wolf te eten’. 
En dat gebeurde. Nog dezelfde dag kreeg de wolf een koningsmaal voorgezet. Sindsdien 
is er dikke vriendschap gegroeid tussen de wolf en de inwoners van Gubbio. 
En Franciscus? Die was al weer op weg naar een volgende stad. 
 
 
 
SAMENSPRAAK: WIE IS DE EZEL? 
 
Pietro en Stefano zijn broers. Zij wonen op een boerderij even buiten het stadje Assisi. 
Op een dag is Stefano op het land aan het werk, terwijl Pietro druiven naar de markt 
brengt. Als hij terugkomt uit Assisi blijkt hij erg opgewonden te zijn.  
 
Pietro: Wat ik nou meegemaakt heb!  
Stefano: Wat dan? 
Pietro: Mens, wat een tumult. Loop ik in de Leerlooiersteeg. Druk dat het er was. Geen 
doorkomen aan. Zie ik daar voor me die dikke vent van hierachter ..... je weet wel, van de 
molen ..... 
Stefano: Had ie weer dat ezeltje bij zich, dat magere scharminkel? 
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Pietro: Stil. Dat wil ik nu juist vertellen. Laat ie dat beest twee zakken meel sjouwen, 
twee zakken! Struikelt me dat beest over een steen en ..... pats! ..... daar ligt het arme 
beest op straat. 
Stefano: Alweer? Ik ben blij dat ik die ezel niet ben! 
Pietro: En ... wat doet die bullebak? Schelden en slaan. Zo van: ‘Schiet op mormel, sta 
op. Je denkt toch niet dat ík die zakken naar de markt sjouw!’  
Stefano: Zou niet gek zijn ... raakt ie wat vet kwijt! 
Pietro: Nou, het beestje lag daar maar. Het kon echt niet overeind komen. En die lamzak 
maar op zijn rug timmeren. Met een dikke stok. Staan er natuurlijk een heleboel mensen 
omheen. En maar schreeuwen: ‘Sla hem dood, de luiaard!’ 
Stefano: Die dikke molenaar? 
Pietro: Nee joh, die ezel. ‘Wat moet zo 'n mager kreng bij die rijke stinkerd,’ hoorde ik 
iemand zeggen. 
Stefano: En moet dat beest dat dan maar ontgelden?  
Pietro: Wacht nou, laat mij dat verhaal nou vertellen. Zit er een bedelaar langs de muur, 
je weet wel die man die altijd een liedje zingt als je een cent in zijn bakje gooit, en weet 
je wat die zegt? ., . _  . . . . . , . .  ~, , ~ 
Stefano: Nou? 
Pietro: ‘Als je zo'n stom beest niet aan het lopen kan krijgen, ben je zelf een nog veel 
grotere ezel.’ Nou, en toen had je die molenaar moeten zien. Hij liep zo rood aan, dat ik 
dacht: nog even en dan ploft ie uit elkaar. Tjonge, wat was ie boos! Hij tilde toen die 
zware stok heel hoog op om het dier een geweldige dreun op zijn kop te geven ..... 
Stefano: Wat een ellendeling! 
Pietro: En weet je wat er toen gebeurde? Ineens sprong iemand tussen hem en de ezel, 
een kleine man, op blote voeten, net een bedelaar. Hij zei niets, helemaal niets, maar ging 
voor de molenaar staan en keek hem recht in de ogen ..... 
Stefano: Werd ie in elkaar geslagen?! 
Pietro: Nee! Juist niet! Er gebeurde helemaal niets. De molenaar liet zijn arm zakken, 
knuppel op de grond, bleef als een standbeeld staan. Toen draaide die man zich om en 
maakte de zakken los. Hij deed zijn armen om de buik van het beest en trok hem overeind 
... nou, dat dier stond nog te trillen op zijn benen. 
Stefano: En toen? 
Pietro: Toen nam die man allebei de zakken op zijn rug en strompelde naar de markt ... 
de ezel er vlak achter aan, daarachter die beul ... nou, die wist niet hoe die kijken moest ... 
en natuurlijk een hele sliert mensen. 
Stefano: En die man? 
Pietro: Die zette de zakken neer voor de deur van het bakkersgilde en zei: Zo!’ Toen is ie 
gewoon vertrokken. Ik hoorde de mensen fluisteren: ‘Dat was Francesco, de zoon van 
Bernardone! 
Stefano: Die Francesco?! Daar hoor je de laatste tijd veel over vertellen. Hij schijnt nogal 
lef te hebben. Weet je dat Alberto ook al bij dat groepje hoort dat altijd met hem mee-
trekt? 
Pietro: Ja, Angelica vertelde dat laatst. Weet je, dat ik zin heb om eens naar die man toe 
te gaan? Het lijkt me een gave vent.’ 
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Stefano: Ik ga met je mee, zeker na wat jij vanmiddag hebt meegemaakt! Maar nu eerst 
even naar huis. Ik rammel van de honger. Tabee! 
Pietro: Tabee! 
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8. WOORDENLIJST________________________________________  
 
 
Hieronder worden de moeilijke woorden uit de informatie en verhalen over de heiligen 
uitgelegd. 
Sommige woorden hebben veel met elkaar te maken. Die woorden staan in de uitleg dik-
gedrukt. Soms worden ze apart vermeld. Je kunt dan zelf nagaan, wat ze met elkaar te 
maken hebben. 
 
Aartsengel 
In de katholieke kerk wordt geleerd, dat er verschillende soorten engelen zijn: zo is een 
aartsengel iets hoger in rang dan een ‘gewone’ engel. 
 
Abt 
De abt staat aan het hoofd van een kloostergemeenschap van mannen. Hij is ook priester. 
Een vrouw die aan het hoofd van een nonnenklooster staat wordt abdis genoemd of moe-
der-overste. 
 
Bedevaartplaats 
Heiligen zijn soms aan bepaalde plaatsen gebonden. Ze worden daar vereerd. Dat wil 
zeggen, dat er mensen naar toe komen om dicht bij ‘hun heilige’ te zijn en om er te bid-
den. Zo wordt Maria (de moeder van Jezus) speciaal vereerd in Lourdes in Frankrijk, 
Franciscus in Assisi in Italië enzovoort. 
 
Bekoring 
Als gelovige mensen vroeger in de verleiding kwamen om iets te doen wat niet mocht, 
noemden ze dat een bekoring of verzoeking. Heel vaak dachten ze, dat dat het werk van 
de duivel was. 
 
Beschermheilige 
Sommige mensen of groepen van mensen voelen zich verbonden met een bepaalde heili-
ge. Zij geloven dat zij door ‘hun heilige’ beschermd worden of extra geholpen worden. 
Zie ook: patroon. 
 
 
Brevieren 
Priesters en kloosterlingen hadden en hebben de gewoonte om op regelmatige tijden uit 
een boek, het zogenaamde brevier, te lezen en te bidden. Brevieren wordt dat genoemd. 
 
Broeder 
Een broeder is een kloosterling die geen priester gewijd is (als hij dat wel is, wordt hij 
pater genoemd). Een vrouw in het klooster wordt zuster of non genoemd. 
 



Heiligen, voor de bovenbouw van de basisschool, door: Frans Holtkamp (versie d.d. 22-12-2009)   27 

Duivel 
De duivel is een wezen dat in de hel thuishoort. Sommige mensen geloven, dat het kwaad 
van hem komt: de duivel zou steeds proberen om de mensen verkeerde dingen te laten 
doen, hen ongelukkig te maken. Zie ook: Satan. 
 
Exorcist 
Soms geloven mensen dat ze van de duivel bezeten zijn. Dat wil zeggen dat ze het gevoel 
hebben, dat de duivel helemaal in hen zit. Er zijn priesters die speciaal opgeleid zijn om 
de duivel uit te drijven. Zo'n priester heet exorcist. 
 
Heilige 
Een heilige is iemand die veel gedaan heeft voor het heil (= geluk) van anderen en die 
daarom tot voorbeeld is gesteld aan heel de rooms-katholieke kerk. Veel gelovigen heb-
ben een voorkeur voor een bepaalde heilige en vereren hem of haar. Zie ook: bescherm-
heilige. 
 
Heiligenkalender 
In de vieringen van de rooms-katholieke kerk wordt elke dag één van de vele heiligen 
herdacht. In de heiligenkalender wordt precies aangegeven welke heiligen dat zijn en op 
welke datum hun feestdag valt. 
 
Heilig verklaren 
Iemand, die al zalig verklaard is, kan door de paus plechtig tot voorbeeld worden gesteld 
aan héél de rooms-katholieke kerk. Dan mag hij of zij heilige genoemd worden. Zie ook: 
zalig verklaren. 
 
Ikoon  
Een ikoon is een geschilderde afbeelding van een heilige op een houten ondergrond van 
een of meer plankjes.  
 
Klooster  
Dit is een plaats waar gelovige mensen samen leven, werken en bidden. Zij zijn onge-
trouwd, hebben gehoorzaamheid beloofd aan de abt en ze delen alles samen. Zie ook: or-
de, broeder en abt. 
 
Kluizenaar  
Een kluizenaar is iemand die alleen en afgezonderd wil leven, in een kleine ruimte (= 
kluis), soms ver weg van de bewoonde wereld, bijvoorbeeld in een grot in de bergen. 
Vroeger was dat vaak een monnik, die niet in een gemeenschappelijk klooster wilde le-
ven. In de stilte zou hij zich beter kunnen concentreren op God en op wat in het 
leven uiteindelijk het belangrijkst is. 
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Legendarisch 
Als van een man of vrouw uit de geschiedenis weinig met zekerheid bekend is, wordt die 
figuur legendarisch genoemd. Zie ook: legende. 
  
Legende  
Dit is een verhaal waarvan een klein beetje echt gebeurd is, maar waarvan het grootste 
deel verzonnen is. Zie ook: legendarisch. 
 
Martelaar  
Dit is een heilige die geen natuurlijke dood gestorven is, maar die omwille van zijn ge-
loof doodgemarteld is. 
 
Martelaren worden op schilderijen en prenten meestal in een rode mantel afgebeeld. 
Rood is de kleur van het bloed, dat omwille van het geloof werd vergoten. Heiligen die 
misschien wel geleden hebben, maar die niet doodgemarteld zijn, worden meestal in een 
wit kleed afgebeeld. 
 
Marteldood 
Als mensen sterven tengevolge van martelingen noemen we dat: marteldood. Dat gebeur-
de bij martelaren vanwege hun geloof. Tegenwoordig worden mensen soms doodgemar-
teld om andere redenen, bijvoorbeeld als ze door een regering gevaarlijk gevonden wor-
den voor de veiligheid van het land. 
 
Orde 
Dit zijn een aantal kloostergemeenschappen bij elkaar, die dezelfde leefwijze hebben. 
Bijvoorbeeld: de franciscanen. Die leven op een manier die door Sint-Franciscus uitge-
dacht is. Je herkent hen aan hun bruine pij (een lang bruin gewaad) met het witte koord 
om het middel. Eenvoud is hun voornaamste kenmerk. 
 
Patroon 
Patroon is een ander woord voor beschermheilige. 
 
Satan 
Satan is een ander woord voor duivel. 
 
Speelman 
Een speelman was een soort rondtrekkende toneelspeler en zanger die de hoven afreisde 
en de hovelingen vermaakte met zijn ‘kleine kunsten’: liederen, gedichten, acrobatiek, 
goochelen enz. In de Middeleeuwen werd hij ook wel troubadour of minstreel genoemd. . . . . . . . . . . . 
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Stigmata 
Er wordt gezegd, dat sommige heiligen soms zó sterk aan het lijden van Christus dach-
ten, dat ze de vijf wondtekenen kregen. Ze voelden dan de wonden die Christus gehad 
heeft in hun eigen handen, voeten en borst. Soms waren die wonden voor anderen duide-
lijk zichtbaar. Men noemt die wondtekenen stigmata. 
 
Zalig verklaren 
Iemand zalig verklaren betekent, dat de paus officieel uitspreekt dat die man of vrouw in 
de hemel (= zalig) is. Maar eerst wordt onderzocht of die man of vrouw inderdaad een 
voorbeeldig leven heeft geleid. Zie ook: heilig verklaren.  
 


