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Hirundo rustica 
 

De boerenzwaluw is te herkennen 
aan de rode keel en de gevorkte 

staart. Volgens een legende heeft de 
duivel een stuk hout naar de zwaluw 
gegooid waardoor ze niet alleen aan 

de kop gewond werd en daar een 
rode vlek kreeg, maar ook een deel 

uit haar staart moest missen. 
 

de moest ik hem het antwoord schuldig blijven, 
maar enig speurwerk leert het volgende:  

Een pelgrim op doorreis naar Santiago de Compostela komt 

aan in het stadje Barcelos. Hier wordt hij valselijk beschul-

digd van diefstal. Tegenover de rechter houdt de pelgrim vol 

dat hij onschuldig is. De rechter, die een gebraden haan aan 

het verorberen is, veroordeelt hem toch. Hierop voorspelt de 

pelgrim dat de haan op het bord van de rechter drie keer zal 

kraaien als bewijs van zijn onschuld. Op het moment dat men 

de pelgrim wil ophangen, kraait de haan inderdaad en wordt 

de man vrijgelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De haan is sindsdien het nationale symbool van  
Portugal en staat voor ‘onvoorstelbaar' geluk, 
maar ook voor eerlijkheid, integriteit, vertrou-
wen en eer. 
 
 

4. HOOG BEZOEK 
 
Zoals elk jaar rond deze tijd zijn duizenden ka-
tholieken (uit Portugal maar ook van ver daar-
buiten) onderweg naar Fátima, het Portugese 
bedevaartsoord waar aan het begin van de vori-
ge eeuw de Maagd Maria verscheen aan de her-
derskinderen Francisco, Jacinta en Lucia. Dit jaar 
zullen er naar schatting zo’n 35.000 mensen 
deelnemen aan de 200 kilometer lange tocht, 
veel meer dan 
normaal. Het is 
namelijk tien jaar 
geleden dat Fran-
cisco en Jacinta 
heilig werden 
verklaard (Lucia 
is pas in 2005 
overleden) en ter 
ere daarvan zal 
Paus Benedictus 
XVI bij de festivi-
teiten aanwezig 
zijn.  
De paus neemt 
de gelegenheid te 
baat per papa-
movel eveneens 
Lissabon en Porto 
aan te doen. Het 
openbare leven ligt dan ook van 11 tot 14 mei 
zowat stil. Metro en bus rijden nauwelijks, scho-
len zijn gesloten en 675.000 ambtenaren krijgen 
een vrije dag, tot grote ergernis van werkgevers 
en vakbonden. Logistiek en organisatorisch is er 
genoeg te doen: denk alleen maar aan de 
50.000 hosties die per dag moeten 
worden uitgedeeld. 

1. SCHILDERS OP DE BERG 
 
Het was nog even spannend of de schilderweek 
eind april wel door zou gaan. De vulkaan bleef 
roet in het eten gooien. Twee deelnemers 
moesten helaas inderdaad annuleren, maar de 
anderen konden gelukkig gewoon komen. Be-

pakt en bezakt met veldezels, schildersdoeken, 
verf, fototoestel en zonneklep. Dat laatste was 
geen overbodige luxe: we hebben stralend weer 
gehad. Het was soms zo warm dat de verf op je 
palet opdroogde voor je hem op het doek kon 
aanbrengen.   
Er is heel hard gewerkt. In de haven van Milfon-
tes is geschilderd, op het strand van Carvalhal, 
bij de molen Picota en de ruïne Atalaia. 
Er zijn de mooiste dingen gemaakt. Iedereen 
stond versteld van zijn eigen kunnen, wat na-
tuurlijk ook te danken was aan begeleidster 
Jenny Helder. In oktober doen we het weer.  

 
 

2.  TERUG UIT AFRIKA 
 
Voor het derde achtereenvolgende jaar huist er 
een stel boerenzwaluwen in onze garage. 5 fe-
bruari duiken ze ineens op en uitgelaten kwet-
terend en twitterend laten ze merken hoe blij ze 
zijn weer terug te zijn. Wij vinden het ook erg 
leuk. We zijn benieuwd of ze onze goedbedoel-
de aanpassingen waarderen. Omdat het oude 
nest van de elektriciteitsdraad was losgebroken, 
hebben we een soort 
appartementencom-
plex gebouwd.  
Het eerste broedsel 
(zes eieren) is inmid-
dels uitgevlogen en 
het nest wordt gefat-
soeneerd voor de 
tweede leg. De zwalu-
wen maken wel een 
beetje een bende, 
maar een paartje 
vangt per broedsei-
zoen zo´n miljoen 
insecten.  Dat is ook nooit weg.  

 

3. DE HAAN VAN BARCELOS 
 
Om bij vogels te blijven: een van de deelne-
mers aan de schilderweek vroeg zich af waarom 
de zwarte haan met de felgekleurde rode kam 
en de vrolijke versierselen op zijn lijf overal in 
Portugal als souvenir te koop is. Tot mijn schan-

Meer info: 
 
http://www.boerenzwaluw.nl 
 
http://www.pastorinhos.com/livros/nl/
MemoriasI_nl.pdf 


