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Tessel is vandaag blij om twee dingen. 
Een: ze heeft een nieuwe rode jas. 
Twee: vanavond is het feest van Sint-Maarten.
Papa koopt samen met Tessel snoep, om vanavond uit te delen. 
In de winkel zoekt ze haar lievelingssnoep: dropjojo’s. Maar wat is dat nou? Een 
man doet net de laatste vier zakken in zijn mandje! 
“Dag meneer Bloem,” zegt papa vrolijk. “Dat koopt u zeker voor Sint-Maarten?”
Meneer Bloem buldert van het lachen. Zijn dikke wangen zijn rood als appeltjes. 
“Ja precies, voor Sint-Maarten! Er komt nooit iemand bij ons zingen. Dus dit kan 
ik allemaal zelf opeten. Het is mijn lievelingsdrop.”

Tessel snapt niet wat er zo grappig is en 
zegt: “Het is ook mijn lievelingsdrop. 
Zullen we samen delen?”
En dat doet meneer Bloem. Hij legt twee 
zakken drop in Tessels mandje. Maar 
aan zijn gezicht te zien  
is dat met tegenzin.



Buiten zegt papa: “Meneer Bloem woont in dat huisje bij de dijk, weet je wel?”
Ja, dat weet Tessel. Daar komen ze vaak langs als ze Kaatje uitlaten. In de wei naast 
het huis staat een lief paard. Kaatje blaft altijd even naar hem.
Dan krijgt Tessel een idee. Maar dat idee houdt ze nog even geheim.

Tessel moet eerst naar school.
In de klas hangt een slinger met zelfgemaakte lampions. Van Karim, van Lucia, van 
de hele groep. De ene lampion is nog mooier dan de andere. Maar Tessel vindt die 
van haarzelf het aller-aller-állermooist.



“Vandaag vertel ik jullie het verhaal van de echte Sint-Maarten,” zegt juf. “Lang 
geleden leefde er een jongeman die Maarten van Tours heette. Hij was ridder en 
droeg een lange rode mantel. Op een dag kwam hij een bedelaar tegen die het 
vreselijk koud had. Maarten vond dat zielig en sneed met zijn zwaard zijn eigen 
mantel doormidden. De helft gaf hij aan de bedelaar. Zo deelden ze de warmte. 

Later werd Maarten bisschop en noemden ze hem Sint-Maarten. Op 11 november 
vieren we zijn feestdag. Dan wordt er lekkers uitgedeeld aan kinderen die zingend 

met lichtjes langs de deuren lopen.”
Tessel denkt aan haar eigen rode jas.  

Nooit zou ze die in twee stukken snijden!
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