
 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

1. CURSUS REPTIELEN 
 
Omdat er op Monte do Casarão aardig wat 
beestjes rondlopen/kruipen waar we eigenlijk 
niets vanaf weten, hebben Lies en ik ons voor 
een cursus Herkennen en identificeren van 
reptielen ingeschreven. Ik mag wel zeggen dat 
we ons daar erg op verkeken hebben. Onze 
medecursisten bleken geen natuurliefhebbers 
op leeftijd te zijn (wat ik verwacht had), maar 
studenten in de biologie en mensen die be-

roepsmatig met reptielen werkten. Uit Lissa-
bon, Porto, Évora en nog verder weg. Een 
redelijk voorkennis werd verondersteld. Alles 
in Portugese vaktermen, een heel weekend 
lang van ‘s morgens 10 tot ‘s avonds 7. En het 
was beide dagen erg warm. We hebben ge-
leerd een lasso te maken met flosdraad, we 
hebben schubbetjes en pootjes geteld, we 
hebben slangen op sterk water bekeken, veld-
werk gedaan, gewandeld en stenen opgetild. 
We begrepen er slechts af en toe iets van. 
Maar we hebben genoeg informatie meegekre-
gen om thuis op ons gemak de cursus nog 
eens dunnetjes over te kunnen doen. En we 
hebben er weer een certificaat bij! 
 
2. SHOCKING 
  
Veel, vooral jonge, Portugezen begrijpen niet 
dat iemand uit het rijke, welvarende West-
Europa uit eigen beweging naar Portugal ver-
huist. Zo ook Manuel Domingos, onze zeer 
bevlogen en erudiete leraar Portugees voor 

buitenlanders. Hij houdt van zijn land, maar 
hij zou toch graag in Nederland of Engeland 
wonen. En eerlijk is eerlijk: natuurlijk is in 
Portugal niet alles rozengeur en maneschijn. 
Manuel wil van ieder van ons dan ook weten 
wat wij, buitenlanders, het meest shocking 

vinden.  Dat levert een interessant lijstje op.  
 
* Portugezen komen niet voor hun rechten op 

* De onvriendelijkheid en desinteresse van personeel  

* De overheid is onvoorspelbaar en laks 

* De manier waarop ze met dieren omgaan  

* Hun rijstijl 
* De willekeur van officiële instanties 

* De berg formulieren die je overal voor moet invullen  
 
Het is het uiteraard niet allemaal zo zwartwit en 
langzamerhand verandert er wel wat, maar in de 
kern is het waar.  
Gerrit Komrij, die al jaren in Portugal woont, 
heeft in Een zakenlunch in Sintra zijn ervaringen 
opgeschreven. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben verliefd 
op dit land, maar niet blindelings.’ 
 
3. JUWEELTJE 
 
Ineens kom je op onverwachte plekken iets heel 
bijzonders tegen. Zo ook in Aldeia das Amoreiras, 
het vriendelijke, slaperige maar zeer idyllische 
dorpje waar de reptielencursus gegeven werd. 
Fresco’s in de vorm van een stripverhaal, ontwor-
pen en geschilderd door jongeren, sieren de mu-
ren van de openbare wasgelegenheid en vertellen 

het verhaal van de mooie Oliva, die langzaam 
veranderde in een olijfboom en het dorp rijkelijk 
olijven en olijfolie schonk. Heel bijzonder. Als u in 
de buurt bent, even kijken dus.  
 
4. VERWENNERIJ 
 
Samen met uw vriendinnen een weekje vakantie 
in een geweldige omgeving, of met alle broers en 
zussen; dagen klaverjassen met de klaverjasver-
eniging of wandelen met de wandelclub. Het lijkt 
u ontzettend leuk, maar er komt eigenlijk niets 
van. Er is zoveel te organiseren. Voor je het 
weet, is er weer een jaar voorbij. Dat is jammer. 
Wij doen u daarom een aanbod: wij kunnen u het 
organisatorische deel uit 
handen nemen. We regelen 
alles: de reis, het verblijf, 
het eten, de uitstapjes, de 
boodschappen: uiteraard 
aan de hand van uw wen-
sen. Er is één restrictie: 
groter dan 18 personen kan 
uw gezelschap niet zijn. Wilt 
u een impressie van het 
verblijf van een eerder ge-
zelschap, kijkt u dan op de 
website onder Varia/
Nieuwsbrieven bij 
Extra nieuwsbrief VKA .            
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Veel sneller dan verwacht is onze 
stroomvoorziening groen geworden, 
dankzij een subsidiepotje dat nog 
niet helemaal leeg was. Het was 

even doorbuffelen voor iedereen die 
erbij betrokken was, maar het 

staat. En het werkt.  
 


