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Wensen  … voor kleine mensen 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

a alle december festiviteiten achter de rug te hebben, dachten de Zeezwaluwtjes tot aan 

Carnaval “back2normal” activiteiten te kunnen ontplooien. Niets is minder waar. De 

bemanning van de Zeezwaluw wordt door Kirsten, een medezeilster geïnformeerd over de 

aankomst en intocht van de 3 Koningen op 5 januari. 

 

In Spanje, dus ook op Gran Canaria wordt de aankomst en intocht van de 3 wijze Koningen uit het 

Oosten groots gevierd. Het is vooral een enorm 

kinderfeest. Dit feest is te vergelijken met de 

Intocht van Sinterklaas in Nederland. De 3 

Koningen met hun gevolg komen vanuit het Oosten 

in 3 sleepboten aangevaren en meren af aan de kade 

op het Marine terrein.  

Als de Zeezwaluwtjes en Kirsten zo rond 11 uur 

aankomen bij de poort van de Spaanse Koninklijke 

Marine, ziet het al zwart van de mensen. De 

immense stroom vaders en moeders met kinderen in 

hun zondagse kleding op de arm, in wandelwagens en 

zelfstandig lopend, wijzen hen de weg naar de aankomst locatie. 

 

Met enige moeite valt een plekje te veroveren met 

uitzicht op de landingsplek zonder dat de blije 

verwachtingsvolle kinderen het uitzicht wordt 

ontnomen. Onder luid getoeter van hoorns en 

muziek, stappen de Koningen aan de wal en lopen 

langs de haag kinderen die allemaal hun 

wensenlijstje mogen overhandigen. 

 

Elke Koning en zijn gevolg draagt gewaden in een 

eigen kleur en al snel ziet de correspondent de rode, 

blauwe en groene delegaties door de menigte 

schuifelen. Na een uurtje wuiven en wensenlijstjes aanpakken volgt een mooie welkomsttoespraak 

door de burgemeester en wordt onder het loslaten van witte duiven, de sleutel van Las Palmas 

aan de “hoofd-Koning” overhandigd. 

 

Even later verlaten de Koningen in gezwinde 

spoed het feestterrein om snel de inkopen van 

de wensenlijstjes te gaan doen, zodat geen 

kind teleurgesteld hoeft te worden. Aan het 

begin van de avond kunnen de Koningen, hun 

kleurrijke gevolg en alle pakjes op heuse 

kamelen in een lange stoet door de stad 

trekken richting het oude centrum. 

Volgens oud gebruik krijgen de kinderen ’s 

avonds hun cadeaus en de volgende dag, 6 

januari is het een feestdag met snoep en 

lekker eten, ook voor volwassenen 
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