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schuldige Spaanse ringslang) was bezig een pad te 
verorberen. Dat lukte niet erg omdat de pad veel te 
groot was. ‘Hij laat hem zo wel los’, aldus de slan-
genman. ‘Hij krijgt zo in de gaten dat ie veel te groot 
is’. En inderdaad, even later was de pad vrij.  
Beschadigd, dat wel, met enkele naar buiten puilen-
de ingewanden. De slangenman zoekt een stevig 
strootje, pakt de pad beet en stopt met geoefende 
hand de darmen weer op hun plaats.  
‘Zo. Die overleeft het wel.’  

 
 
3. EEN DOOS VOL UIL 
  
Met wie het jammer genoeg niet goed is afgelo-
pen, is onze uil. Onze oehoe, bubo bubo, bufo 
real. De grootste uil van 
Europa, herkenbaar aan 
de pluimpjes op zijn oren 
en zijn oranje ogen. Hoogte 
70 cm, spanwijdte 1.70 m. 
Vlakbij hebben we hem 
gevonden, zwaar bescha-
digd na een ongelijke 
strijd met prikkeldraad. 
Via de dierenpolitie en de 
landelijke milieuorganisa-
tie Quercus is hij uiteinde-
lijk in het Centro de Recu-
peração de Animais Selva-
gens in Lissabon terecht-
gekomen, waar hij is geo-
pereerd. Iedereen had er 
al ernstig rekening mee 
gehouden, maar toch 
geeft het een naar gevoel: 
de oehoe heeft onze goe-
de bedoelingen niet over-
leefd. Twee dagen na de 
operatie is hij overleden.   
 

 
4.  SCHILDERWEKEN EN POOL PARTY’S 
 
Nog een goede maand en dan is er weer een 
schilderweek. Ik verheug me daar enorm op want 
ik heb van mijn mededirecteuren altijd permissie 
om mee te doen. Elke schilderweek is anders. De 
opzet is hetzelfde, maar afhankelijk van het weer 
en de wensen van de deelnemers wordt het pro-
gramma inge-
vuld. Er is zo 
langzamerhand 
een vaste kern 
van deelnemers, 
en het leuke is 
dat een aantal 
van hen in Ne-
derland ook re-
gelmatig samen 
buiten schildert, 
ook met docent Jenny Helder. In de duinen van 
Castricum, in het Kromslootpark in Almere, op de 
Hilversumse hei: elke keer een locatie dicht bij 
een van de deelnemers.  
Maar eerst hebben we nog een ander feestje. Bob 
en Digna komen hun huwelijkscadeau verzilveren. 
Met hun vrienden houden ze een week alle huizen 
bezet. Let’s party! De datum voor de eerste  
pool party ligt al vast! 

1. TIJD IS ALLES 
 
O tempo é tudo. Tijd is alles, zo luidt de slogan 
van het Bureau voor Toerisme van de Alentejo. 
Het zou zomaar de slogan van Monte do 
Casarão kunnen zijn. Voeg daarbij de (bijna 
altijd) aanwezige zon, de stilte, de geur (een 
combinatie van cistus, eucalyptus en munt), 
niemand anders in je omgeving dan je reisge-
noten, het zalige gevoel dat niets hoeft en het 
is alsof je in een andere dimensie terecht bent 
gekomen.  

Het hoogseizoen is zo’n beetje voorbij. Wij von-
den onze gasten geweldig en zij vonden het hier 
geweldig. U moet maar eens hun reacties in het 
gastenboek lezen. Wat eigenlijk iedereen zegt, 
is: ‘Het is veel mooier dan op de website’; ‘Het 
is hier écht stil’ en ‘Na een dag voelt de cottage 
al als ons eigen huis.’ 
Tijd mag dan alles zijn, de meeste gasten vin-
den de tijd die ze hier doorbrengen, veel te 
kort. Zo ook driejarige Thijs, die op de dag van 
vertrek tegen zijn ouders zei: ‘Gaan jullie maar 
naar huis. Ik blijf hier.’ 
 
 

2. DE SLANGENMAN  
 
We hebben nogal wat gasten uit de medische 
hoek. Verpleegkundigen, artsen, therapeuten... 
Iemand die reptielen opereert, hadden we echter 
nog niet eerder op bezoek gehad.  
De slangenman, zoals we hem gekscherend noe-
men, vangt al zijn hele leven reptielen in de bin-
nenlanden van Afrika en Midden-Amerika. Hij ont-
werpt reptielenhuizen en terraria, geeft lezingen 
en wordt door de politie ingeschakeld als er weer 
een slang is ontsnapt. Tel 
daarbij op dat hij een lo-
pende encyclopedie en 
geboren verteller is en u 
begrijpt dat wij aan zijn 
lippen hingen. Roodstaart-
franjehagedis, Iberische 
smaragdhagedis, Europese 
tjiktjak, Algerijnse zandlo-
per, vroedmeesterpad, we 
weten nu wat hier allemaal 
rondloopt/-kruipt.  
We hebben nog een staal-
tje van zijn medisch kun-
nen mogen meemaken 
ook. Een natrix natrix 
astreptophora (een on-
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Op 7 september gaan Mark en 
Anne trouwen. Wat ooit in de toe-
komst zou plaatsvinden, is ver 
naar voren geschoven. Sinds kort 
is bekend dat de vader van Anne 
ongeneeslijk ziek is en niet lang 
meer te leven heeft. Mark en  
Anne zijn er natuurlijk altijd van 
uitgegaan dat hij op hun bruiloft 
aanwezig zou zijn.  
Mark en Anne hebben ervoor  
gekozen de bruiloft in zeer beslo-
ten kring te vieren.  
We maken er een geweldige dag 
van. (Klein)zoon moet nog maar 
even geduld hebben. 

31 augustus 2012, zonnig 32˚ 
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