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gebouwd, boven op de kliffen aan de rand van de 
oceaan. Een betere plek om in alle rust en eenzaam-
heid te bidden en te mediteren is nauwelijks  
denkbaar. 
 
 

3. PADDENSTOELENWEEKEND 
  
Eten doen de Portugezen graag. Ze nemen er dan 
ook alle tijd voor. Bovendien is het een belangrij-
ke sociale bezigheid. Zo belangrijk dat er weeken-
den en zelfs hele festivals worden georganiseerd 
met het doel een bepaalde locale lekkernij onder 
de aandacht te brengen. In Aljezur is er het festi-
val van de zoete aardappel, in São Teotónio het 
festival van de maïs en de bonen, in Olhão het 
festival van de schelpdieren. Dan zijn er ook de 
dagen van de mossel, de bacalhau, de pompoen 
en de geit waarin de restauranthouders hun culi-
naire kunsten tonen.  Van 7 tot 9 december is het 
weekend van de paddenstoel: púcara, tortulho, 
cantarela, amanita. Er wordt ook een workshop 
paddenstoelen aangeboden. Ik kan er niet naar-
toe helaas. Ik was graag gegaan want op Monte 
do Casarão stikt het van paddenstoelen. Het is 

heel frustrerend om ze te zien staan maar niet te 
weten welke je kunt plukken. Herkennen is nood-
zaak. Eten is vers twee. Dat doen we pas als we 
helemaal zeker zijn van onze paddenstoel.  
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Het is alweer december. Nog even sinterklaas, kerst 
en oudjaar vieren en dan is 2012 een herinnering.  
Het was best een druk en emotioneel jaar voor 
ons. Twee zonen getrouwd, twee schoondochters 
erbij. En Teun, al weer sinds 20 september ge-
zond en wel op deze wereld.  
Veel gasten hadden we, de schilderweken waren 
weer geweldig, de feestweek van Bob en Digna 
verdient navolging. De business gaat goed, on-
danks de economische malaise. Het beste jaar 
ooit. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn ook 
gunstig. Het leuke is dat  een aantal mensen hier 
- met hun naasten - iets komt vieren: een 40-jarig 
huwelijk, het bereiken van de 60-jarige leeftijd… 

 
Dit was de laatste nieuws-
brief van 2012.  
 
Rest mij alleen nog u goede 
feestdagen en een zeer 
voorspoedig 2013 te wensen. 
  
Ik ga er een weekje tussen-
uit, naar Nederland, Teun 
knuffelen.  

1. SCHOORSTENEN 
 
Het is u vast weleens opgevallen: op elk huis in 
de Alentejo en de Algarve prijkt een schoor-
steen, vaak zelfs meer dan een. Allemaal zijn ze 
verschillend: strak van vorm of met veel tiere-
lantijnen; wit of met een verfje; rond, vierkant 
of conisch; met een 
haan, een heks of een 
hond, af en toe met 
een stuk gaas tegen 
de duiven. Het Moor-
se verleden van Zuid-
Portugal is duidelijk 
zichtbaar in veel  
ontwerpen.  
Het verhaal gaat dat 
de Moren, toen de 
Christenen hen dwon-
gen zich te bekeren, 
kleine minaretten op 
de daken bouwden 
richting Mekka, om zo toch hun geloof te kun-
nen belijden. En inderdaad doen veel schoor- 
stenen aan minaretten denken.  
Veel van de schoorstenen die u nu ziet, dateren 
uit de 18e eeuw. Aan de vorm en het aantal kon 
men de rijkdom en status van de eigenaar afle-
zen. Hoe de schoorsteen er kwam uit te zien, 
was afhankelijk van het antwoord dat de metse-
laar kreeg op zijn vraag: ‘Een schoorsteen van 
hoeveel dagen wilt u?’  Hoe langer men er mee 
bezig was, hoe rijker de schoorsteen werd ge-
decoreerd, dus hoe duurder hij werd.  
Ook op bijna alle nieuwe huizen en flatgebou-
wen staan schoorstenen. Over de status van de 
eigenaar zeggen ze niets meer. Misschien heb-
ben de antennes, de schotels en de zonneboi-
lers die functie overgenomen.  
 

 
2. DE MOSKEEËN VAN ALJEZUR 
 
De architectuur, de zoetigheid, de vegetatie, de 
gastronomie: vijfhonderd jaar Moorse bescha-
ving is in het zuiden van Portugal nog overal 
voelbaar. En tastbaar. 
Vlak bij Aljezur hebben opgravingen de resten 
van de ribat al-Rihana (Arrifana) blootgelegd, 
het kloosterfort dat in ongeveer 1145 werd ge-
bouwd door krijger-monnik sufi Ibn Qasî. Sinds 

2002 zijn de overblijfselen van maar liefst acht 
moskeeën gevonden evenals een minaret, een 
gebedsmuur, potten en metalen wapens.  
De nieuwste vondst in 2011 betrof een badhuis, 
graftomben en een grafsteen met inscriptie. De 
ontcijfering daarvan zal weer meer inzicht ge-
ven in de kloostergemeenschap van Ibn Qasi.  
Als u de opgravingen zelf gaat bekijken, be-
grijpt u direct waarom juist hier de ribat werd 
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Schilderen op de berg 
2013 

 
Van 18 - 25 april en van  
3 - 10 oktober zijn de  

schilderweken op  
Monte do Casarão.  

 
Meer info:  

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

 

Vroegboekkorting 
 
Ook dit jaar kunt u profiteren van 
onze vroegboekkorting. Als u nu 
boekt voor 2013 gelden de prijzen 
van 2012. De aanbieding loopt tot 
31 december 2012. 
 
De vroegboekkorting geldt ook voor 
de schilderweken.  


