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Sint Nicolaas 

 

Correspondent te Lanzarote 

 

ecember, de Sint en Pieten komen aan, commotie in Vancouver over de rol van zwarte Piet 

en in Nederland over het verdwenen Sinterklaas paard, glunderende en soms angstige 

kindergezichtjes en uiteindelijk op 5 december is het dan pakjesavond. 

Op 6 december na het afreizen van de Sint keert gelukkig de rust weer in Nederland. De gulle 

goedheiligman is voor een jaar weer terug naar zijn zomerverblijf in Spanje. 

 

De crew van de Zeezwaluw leerde in Turkije, in Mira in Zuidwest Turkije om precies te zijn, dat 

Sint Nicolaas in een heel grijs verleden Bisschop van Mira was en daar naast zijn (waarschijnlijk 

saaie) kerkelijke beslommeringen vele goede daden 

verrichtte, waaronder het geven van cadeautjes aan 

kinderen. De goedheiligman heet in Nederland Sinterklaas 

maar in vele Engelstalige landen Santa Claus. Beiden hebben 

dezelfde gulle eigenschappen maar de één reist met een 

gezelschap zwarte Pieten per stoomboot en paard, terwijl 

de ander zich in zijn eentje rond Kerst in een door 

rendieren getrokken arrenslee via de lucht verplaatst. 

Kortom een heiligman die overal ter wereld in ere wordt 

gehouden. 

 

Wat minder bekend is het feit dat Sint Nicolaas ook de 

beschermheilige van zeevarenden is. Aangezien de 

Zeezwaluw en haar bemanning graag beschermd wil zijn 

tegen onheil, varen ze sinds Turkije een beeldje van Sint 

Nicolaas als beschermheilige voor zeelui met zich mee. Heel toepasselijk houdt hij in de kom van 

zijn hand een zeilboot. Staande op het hoogste punt in de kajuit (op de luidspreker) houdt hij 

sindsdien continue een beschermend oogje op de Zeezwaluw en haar bemanning. 

 

Uiteraard geloven ze heilig in de beschermende werking van het prachtige Sint Nicolaas beeldje! 

note: Het Sint Nicolaas beeldje was een geschenk van de Prinses aan de Zeezwaluwtjes 
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