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Cadeautje van Sint Nicolaas 
Dat in de hoofdstad een Nicolaasjaar is 
begonnen, kan niemand die het nieuws volgt 
zijn ontgaan. ,,Sint Nicolaas komt nu pas echt 
naar Amsterdam”, meldde onze diaken Rob 
Polet in  NOS-Journaal van acht uur over de 
bijzetting van het reliek van de heilige, ,,en hij 
blijft.”  
  Tientallen media uit het hele land berichtten 
op hun sites en in hun bladen over de plechtige 
start van het jaar. Meestal met Rob als 
zegsman en met foto’s van het ANP. Van het 
Friesch Dagblad tot het Nederlands Dagblad, 
van Trouw tot De Telegraaf: bijna geen krant 
wilde het missen. De Stentor, het Eindhovens 
Dagblad, de Zeeuwse PZC, en vele andere 
titels droegen het nieuws van Nicolaas uit. 
NRC Handelsblad en Het Parool gingen er 
zelfs twee keer mee aan de slag. 
  Dat de installatie van het relikwie precies 
plaatsvond op 5 december maakte het extra 
aantrekkelijk. ,,Sinterklaas is vanaf nu altijd 
een beetje in Amsterdam”, vermeldde de 
website van gemeente Amsterdam zelfs al op 3 
december even trots als ongeduldig. 
  Het blad Historiek ging in op de herkomst 
van het reliek. De VU schreef het nieuwtje op 
haar site over van huis-aan-huis blad 
CityNieuws en de berichtenservice van de 
Universiteit Utrecht citeerde een uitzending 
van Omroep Max.  

Meerdere radiozenders bespraken het, 
waaronder Radio1.  ,,Sinterklaas brengt 
cadeautje naar Amsterdam”, liet VRT Nieuws 
van 20 uur het Vlaamse publiek weten. 
  Onlangs schreef het KRO Magazine nog over 
het initiatief van Christel Grimbergen om het 
reliek naar de basiliek te halen.  
  In alle berichten werd steevast vermeld dat in 
Amsterdam een heus Nicolaasjaar is ingegaan.  

Tenslotte werd op 9 januari het geloofsgesprek 
uitgezonden dat Leo Fijen had met Christel 
Grimbergen en Rob Polet. Dat valt terug te 
zien via: https://www.npostart.nl/
geloofsgesprek/09-01-2022/KN_1727962 

Lezing over St. Nicolaas 22 jan.  
Op zaterdag 22 januari is de eerste lezing van 
het Nicolaasjaar in de serie over Sint Nicolaas 
en heiligheid. De lezing wordt gegeven door 
Marcus Vankan, pastoor van de Nicolaaskerk 
te Heythuysen in het bisdom Roermond. Hij is 
Sint Nicolaaskenner, bestuurslid van het 
nationale Sint-Nicolaasgenootschap en 
schrijver van het boek ‘Heilige Nicolaas 
bruggenbouwer tussen Oost en West. 1700 jaar 
devotie, legenden en volksgebruiken’ (2020). 
In zijn lezing zal hij ingaan op het 
levensverhaal van Sint Nicolaas, de 
belangrijkste verhalen over hem (met nadruk 
op verhalen die een connectie hebben met de 
stad Amsterdam). Hij zal vertellen over de 
geschiedenis van de verering van Sint 
Nicolaas, de lokale verschillen hierin en zal 
ons laten kennismaken met de wetenswaardig-
heden over de relieken van Sint Nicolaas. 
Tenslotte vertelt hij iets over de devotie en 
mystieke kanten van onze patroonheilige en 
hoe hij anno 2022 kan inspireren. Uiteraard is 
er ruimte om vragen te stellen. Na afloop van 
de lezing is Marcus Vankans’ boek aan te 
schaffen bij de desk (€25,-).  

Voorafgaand aan de lezing zal de spreker 
voorgaan in de eucharistieviering om 12.30 
uur. U kunt daarbij aanwezig zijn, zeker omdat 
er na afloop van de mis de mogelijkheid is om 
een zegening te ontvangen met heilig manna 
van Sint Nicolaas, een vloeistof die afkomstig 
is van plaats waar de relieken in Bari liggen. 
Daarover meer in de lezing. De zegening kan 
een persoonlijke verbinding met onze 
patroonheilige tot stand brengen en houdt 
natuurlijk ook een opdracht in: om je te laten 
inspireren en in navolging van Sint Nicolaas 
werken van barmhartigheid in praktijk te 
brengen. En daar is het in het Nicolaasjaar om 
te doen… 
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Aanmelden lezing Marcus Vankan 
Vanwege de Covid maatregelen is er een 
maximumaantal plaatsen van vijftig 
beschikbaar voor de lezing. We verzoeken je 
om je voor deze activiteit aan te melden via 
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl  

Speciaal Sint Nicolaasbier 
Ter ere van het Nicolaasjaar hebben we in 
samenwerking met Brouwerij de Prael een 
speciaal bier uitgebracht. Het heet Sint 
Nicolaas en is een kruidige tripel (7,5%). 
Tripel verwijst naar de drie dochters die onze 
stadspatroon in het geheim ’s nachts een 
bruidsschat schonk zodat ze niet in de 
prostitutie raakten. Op het etiket is het door 
Henk Schiffmacher ontworpen logo van het 
Nicolaasjaar afgebeeld. Daarnaast een deel van 
het schilderij ‘De gift van Sint Nicolaas’ van 
Cornelis de Vos (ca 1640). Je ziet Nicolaas de 
zak met goudstukken door het raam steken, 
terwijl de drie dochters en hun vader wat 
bedrukt in de huiskamer zitten. Het schilderij 
hangt in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
wiens directie ons speciaal toestemming gaf dit 
schilderij in het etiket te verwerken. Met recht 
een Amsterdams samenwerkingsproject dus. 

Brouwerij de Prael is een Amsterdamse 
bierbrouwerij die in 2001 is opgericht om 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die 
elders lastig aan de slag komen (bijvoorbeeld 
mensen met psychiatrische klachten) een kans 
te geven om te werken. 

Introductie Nicolaasbier 22 januari 
Na afloop van de lezing kunt u het bier 
aanschaffen in een set van drie flesjes in 
geschenktasje voor  € 12,- of in een doosje van 
twaalf flesjes voor € 40,-. 
Met de aankoop van het Nicolaasbier steunt u 
dus zowel ons goede doel Stichting Together 
We Rise als Brouwerij de Prael en hun 
belangrijke arbeidsproject.  

Een bisschoppelijk kazuifel 
Tijdens een gesprek met broeder Adelbert, 
beheerder van de reliekenschat van de Abdij 
van Egmond, ging regelmatig zijn 
telefoon.  ,,Zo gaat het al een paar dagen”, 
verzuchtte hij. Het was vlak voor 5 december, 
de dag van de bijzetting van het Nicolaasreliek 
dat de abdij schonk aan onze basiliek.  
,,Journalisten blijven maar bellen! Ik sta 
iedereen te woord.”  

  Biddend benadert hij steeds de ruimtes waarin 
de duizenden relieken zijn opgeslagen. Voor 
hem maken de oeroude botten, tanden en haren 
die hij verzorgt, het geloof tastbaar. ,,Wij staan 
op de schouders van de heiligen en 
martelaren”, legde de broeder uit. ,,Zij gaven 
het geloof aan ons door. Het mooie is, dat ik 
deel van de keten kan zijn."  
  Op zijn werktafel heeft hij een kies van de 
apostel Andreas. ,,Fascinerend!”, klonk 
het. ,,Met die kies is het Laatste Avondmaal 
gegeten. Het brengt alles zo dichtbij.”  
  Zo herbergt de Amsterdamse basiliek nu een 
persoonlijk aandenken aan de stadspatroon, 
wiens leven op de wanden is uitgebeeld. ,,Ik 
heb het speciaal vastgestikt op een stuk groene 
stof van een kazuifel die jarenlang is gedragen 
in de Bavo-kathedraal in Haarlem”, vertelde 
hij over het overblijfsel van de bisschop van 
Myra. ,,Ook de binnenkant van het reliekkistje 
heb ik met deze stof bekleed.”  

X X X 

Agenda Nicolaasjaar  

Zaterdag 22 januari 13.30 uur: lezing over de 
heilige Nicolaas door Nicolaaskenner Marcus 
Vankan, in de Nicolaasbasiliek. 

Zaterdag 22 januari 15.00 uur: introductie van 
het Nicolaasbier na afloop van de lezing. 

De podcast met stadswandeling ‘Mira’, over de 
werken van barmhartigheid in hedendaagse 
vorm, kan ondanks de sluiting nog gelopen 
worden via de QR code bij de ingang van het  
museum Ons Liev’ Heer op Solder.  

Een podcast over de drie Nicolaaskerken is in 
voorbereiding, net als nieuwe publicaties over 
Nicolaas en lezingen. 

X X X  

Het Nicolaasjaar-bulletin is een uitgave van 
parochie van de H. Nicolaas te Amsterdam 

Volg onze website www.nicolaas-parochie.nl 
om op de hoogte te blijven van onze 
activiteiten. Voor reacties en vragen: 
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl 
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