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3.   GUERRA LUSO-NEERLANDESA 
 
Bij Setúbal liggen ook zoutpannen, maar die 
stellen niet veel meer voor. Tot ver in de 18e 
eeuw was Setúbal echter het belangrijkste cen-
trum voor de winning en doorvoer van zout, 
toentertijd als conserveringsmiddel van levens-
belang. Van de 16e tot de 18e eeuw was er zelfs 
een vaste zoutroute van Setúbal naar Neder-
land. Nederland en Portugal waren in die tijd 
herhaaldelijk met elkaar in oorlog, met als inzet 
de Portugese overzeese bezittingen. Macau, Mo-
zambique, Ceylon, Angola, Brazilië, de Moluk-
ken: de Nederlanders zagen wel wat (lees spe-
cerijen, goud, slaven) in de rijkdommen van de 
Portugese koloniën. 
Ook de Braziliaanse 
gebiedsdelen wer-
den door de Neder-
landers veroverd. 
Voor de teruggave 
in 1661 moesten de 
Portugezen onge-
kend zwaar dokken: 
een tiende van de 
suikeropbrengst was 
voor Nederland 
evenals een mono-
poliepositie in de 
handel in hout. Ne-
derland behield bo-
vendien zijn invloed op de slavenhandel. Als klap 
op de vuurpijl werd het Portugese koninkrijk 
verplicht tot het maar liefst zeventig jaar lang 
leveren van zout uit Setúbal. Alles bij elkaar een 
megadeal, ter waarde van 4 miljoen cruzados, 
ofwel zo’n 500 miljoen euro. 
 
 
4. VIERKANTE AARDAPPELEN 
 
Onze derde poging een groentetuin aan te leg-
gen mag redelijk succesvol worden genoemd. 
´Onze´is niet terecht: alle credits zijn voor Wy-
nand. Als een derdewereldboer hakt hij de harde 
grond open, haalt er stenen, onkruid en de alles 
overwoekerende bramen uit 
en probeert iets te creëren 
wat op aarde lijkt.  
De tomaten, courgettes, au-
gurken en paprika’s doen het 
dankzij zijn inspanningen 
uitstekend. De meloenen zijn 
klein maar fijn. Verder is de 
opbrengst matig: we hebben 
welgeteld 1 maaltje sperzie-
bonen, 4 kroppen (kropjes) 
andijvie en 12 peultjes.  
Met wat onder de grond moet 
groeien, kun je alleen maar 
medelijden hebben: de aardappeloogst, optimis-
tisch geschat op zo’n 50 kilo, is krap aan een 
kilootje en bestaat uit vierkante knikkers en 
ingedeukte pingpongballetjes. De uien, iets meer 
in aantal, hebben de vorm van Jugendstil-
vaasjes en de radijsjes zijn niet te eten.   
Geeft allemaal niets: volgend jaar beter. Met 
een beetje goede wil van boven eten we deze 
winter spruitjes. En boerenkool. Voor de rook-
worst hebben we de gasten al ingeseind. 
 
 

1. RETOURTJE LISSABON 
 
Transavia gaat vanaf april volgend jaar op Lis-
sabon vliegen. Omdat het een nieuwe bestem-
ming is, stunten ze met de prijzen. Als u ook 
nog uw  AirMiles gebruikt, kan het zijn dat u 
voor goed € 100 een retourtje heeft. Goed 
nieuws dus. Veel van onze gasten pikken, voor-
afgaand aan of aansluitend op hun verblijf hier, 
nog een paar dagen Lissabon mee.  
Het is/blijft een geweldige ervaring om door die 
stad te dwalen. Nog verrassender wordt het als 
u dat doet aan de hand van het boek Lissabon, 
een nieuwe gids voor vrienden van José Rentes 
de Carvalho, een Portugese schrijver die al ja-
ren in Amsterdam woont. Het boek leest mak-
kelijk en is een soort kruising tussen een reis-
gids en een autobiografie, vol feiten en weetjes, 

waarbij ook de 
kritische noot 
niet ontbreekt. 
U moet het wel 
tweedehands 
op de kop zien 
te tikken, want 
het is helaas 
niet meer lever-
baar.  
 

 
2.  ZEEZOUT 
 
Vroeger was Portugal een van de meest succes-
volle zoutproducenten in de wereld, maar nu 
wordt nog maar ongeveer 10% van de zoutpan-
nen commercieel benut. Een paar ervan liggen 
in het Reserva Natural Ria Formosa, een schit-
terend natuurgebied tussen Faro en de Spaanse 
grens, vol ooievaars en flamingo´s.  
U vindt daar ook zoutproducent Necton.  
Necton is het kindje van  twee biotechnologie-
studenten die in 1994 een beurs kregen om te 
onderzoeken hoe de natuurlijke rijkdommen 
van Portugal in Europa onder de aandacht ge-
bracht konden worden. Hun oog viel op de ou-
de, verwaarloosde zoutpannen in de Algarve. 
De Algarve stond voor toeristen, toeristen stond 
voor souvenirs en zout was een mooi en mak-
kelijk product. Inmiddels heeft Necton 7 hectare 
aan zoutpannen in bedrijf, heeft het 1200 m² 
aan gebouwen (zoals een laboratorium en een 
opslagruimte) en biedt het een groot aantal 

producten. Het zout wordt nog steeds op de 
traditionele, 2000 jaar oude manier gewonnen 
met als ingrediënten zee, zon, wind en veel 
handarbeid. Een en ander heeft het bedrijf geen 
windeieren gelegd. Het heeft al diverse prijzen 
in de wacht heeft gesleept, waaronder de Slow 
Food Award.  

Schilderen op de berg 2011 
 

Van 21 tot 28 april en van 6 tot 13 
oktober zijn er weer schilderweken 

op Monte do Casarão.  
Meer info hierover vindt u op  onze 

website. 

http://www.montedocasarao.com/
Nl/n_painting.html 

Prijzen 2011 
 

De prijzen voor 2011 staan op de 
website. Met ingang van 1 juni 2010 
is de IVA (BTW) met 1% verhoogd. 
Deze verhoging is niet doorberekend 
aan onze gasten. Per 1 januari 2011 
wordt de IVA opnieuw verhoogd, nu 
met 2%. De totale belastingverho-
ging van 3% is wel verwerkt in de 

prijzen van 2011. 
 

U kunt nog even profiteren van de 
oude prijzen. Tot 31 december kunt 
u voor een verblijf in 2011 boeken 

tegen de prijzen van 2010.  
Dit geldt uiteraard ook voor de  

schilderweken. 
 


