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Processie te water 

 

Correspondent op Terceira 

 

ij aankomst in Praia da Vitória om 4 uur in de ochtend van 11 augustus, wordt de Zeezwaluw 

en haar bemanning verwelkomt met muziek en witte vuurpijlen. 

 

Niet als beloning voor de giga oversteek van 90 mijl van Faial naar Terceira, maar gewoon 

vanwege de jaarlijkse augustusfeesten in Praia da Vitória. Op het geluid afsturend wordt de 

ankerplek feilloos gevonden en valt het anker (voor de eerste keer dit seizoen!) in 7 meter water. 

Veilig dobberend te midden van 3 andere schepen kan de bemanning onder het “genot” van de 

luide muziek nog van een paar uurtjes slaap genieten terwijl het langzaam lichter wordt. 

 

Vanaf de ankerplek is niet zichtbaar of er in de marina plaats is. Het rubbertje wordt in 

gereedheid gebracht om bij het kantoor te informeren voor een plekje. De marina blijkt erg vol 

te liggen ivm de feestweek, maar de Zeezwaluw krijgt een plaatsje toegewezen aan de 

binnenkant van de buitensteiger 

langszij een ander schip. 

 

Tijdens het gereedmaken om 

ankerop te gaan, wordt de bemanning 

verrast door een aankomende vloot 

van kleine versierde vissersboten. 

Vanuit de vissershaven koerst de 

vloot richting haveningang. Het 

blijkt een heilige processie te zijn. 

 

Het voorste schip met mooie 

bloemen en slingers vervoert het 

Mariabeeld en leidt onder luid 

getoeter en knallend vuurwerk de 

stoet de marina in. Alle andere 

scheepvaart moet wachten. De voor 

de Zeezwaluw langstrekkende stoet 

is oorverdovend maar een vrolijk en 

kleurrijk gebeuren. 

 

Pas als het Mariabeeld weer op het 

droge is aangekomen en alle 

volgelingen uit de bootjes op de wal 

zijn gestapt, vertrekken de lege schepen weer uit de marina. Daarna kan de Zeezwaluw het anker 

binnenhalen en rond het middaguur ligt ze veilig afgemeerd in Praia da Vitória marina. 
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