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3. DE HEILIGE BARBARA  
  
Op allerlei routekaarten staat Santa Bárbara aan-
gegeven, tussen Jõao de Ribeiras en Pomba. In 
het echt is er geen naambordje te bekennen. 
Niets wat maar een aanwijzing zou kunnen zijn 
dat u bij Santa Bárbara bent aangekomen.  
Op een heuveltje in de verte staat een piepklein 
kapelletje. Er is nooit iemand te zien. Alleen op de 
tweede zondag in oktober is het er afgeladen vol. 
Sint Barbara, naar wie het kapelletje is vernoemd, 
verlaat haar heiligdom en wordt in volle overgave 
en in vol ornaat rondgedragen.  

Oorspronkelijk was het kapelletje het tehuis van 
Johannes de Doper. Een rijke en invloedrijke dame 
die hier leefde rond 1750, Juliana Reposa, had 
echter meer affectie met Santa Bárbara en wijdde 
het heiligdom aan haar, die beschermt tegen plot-
selinge dood, donder en bliksem.  
De officiële gedenkdag is 4 december, maar de 
datum is om praktische redenen naar voren ge-
haald: het is de derde processie op rij in de buurt 
- wat het onthouden makkelijker maakt - en, be-
langrijker, het is in de regel half oktober nog mooi 
weer. En een zonnetje gunt iedereen de kleine 
heilige. Zij moet de rest van het jaar weer binnen 
staan, samen met Johannes de Doper die - ere wie 
ere toekomt - altijd mee mag in de processie.  
 
 
4.  EEN ANDERE BARBARA   
  
En dan bedoel ik de Spaanse Bárbara Mateos, 
regisseur en documentairemaakster. Verliefd ge-
worden op de serra tussen Pomba en Ribeira do 
Ruivo. Geobsedeerd 
door de kracht van het 
land en zijn bewoners. 
Wat zijn dat voor men-
sen? Hoe ziet het dage-
lijks leven eruit? Niet 
alleen van degenen die 
hier altijd hun domicilie 
gehad hebben, maar 
ook van de nieuwkomers 
en de buitenlanders.  
Wij hebben, zijnde de 
buitenlanders, ook een 
plek gekregen in de 
film. Drie dagen zijn we 
door de filmploeg gevolgd, van ‘s morgens vroeg 
tot ‘s avonds laat. Zeer arbeidsintensief (alles 
moest drie, vier keer over), maar erg spannend 
en leuk. De film moet volgend jaar klaar zijn.  
Zodra hij op de IDFA te zien is, hoort u  
dat van mij.  

1. DE NIELZEN VAN DE TU 
  
Heb ik in nieuwsbrief 31 onze elektriciteitsvoor-
ziening beschreven, wat de waterhuishouding 
betreft zijn we ook op onszelf aangewezen.  
Water is nog belangrijker dan stroom en staat 
als levensbehoefte met stip op nummer 1.  
Ons water komt uit 
twee bronnen, een 
van 40 en een van 
180 meter diep. Die 
van 180 meter diep 
levert veel meer wa-
ter, de hoeveelheid 
die we ‘s zomers 
nodig hebben. Het 
water is zo’n 100 jaar 
oud en bevat veel 
mineralen. Het 
smaakt niet lekker en 
het voelt een beetje 
vettig aan. Om te 
onderzoeken of en 
hoe het gezuiverd kan worden, hebben we con-
tact gezocht met de TU Delft. Resultaat: een 
puik aanbevelingsrapport. Vorig jaar door een 
bachelorstudent in gang gezet, dit jaar afgerond 
door twee andere studenten, met technische 
ondersteuning vanuit Nederland en Portugal. 
Waarbij dient te worden aangetekend dat het 
even duurde voordat iedereen in de gaten had 
dat Nederland het Duitse meetsysteem hanteert 
en Portugal het Franse, wat resulteerde in heel 
afwijkende waardes. Maar soit. Peanuts.  
De benodigde apparatuur is inmiddels bij de 
plaatselijke dealer besteld en wordt binnenkort 
geïnstalleerd. Niels met (suiker in de koffie) en 
Niels zonder zijn er niet bij. Dat hebben ze nog 
te goed. Ze hadden trouwens een 8 voor hun 
bachelorscriptie. 

 
 
2. PUUR NATUUR 
 
Vijgen, kweeperen, druiven, bramen, olijven, 
alles groeit hier in het wild. We plukken wat af. 
Ik word er heel hebberig van, ook al omdat wat 
blijft hangen, verdroogt of verrot. Het voelt 
goed om je eigen voorraad aan te vullen met 
wat er in de natuur te vinden is. Heel basic. 
Ik maak overal jammetjes van: druiven met 

wijn, vijgen met honing, kweepeer met appel, 
vijgen met noten, bramen, feijoa. Voor het eerst 
heb ik dit jaar chutney gemaakt. Vijgenchutney. 
Er ligt nog een stuk wildzwijn in de diepvries 
(van de jachtvereniging) en een patrijs (van Bas). 
Smaakt prima bij de chutney, lijkt me zo. Straks 
komen nog de sinaasappelen en dan moeten we 
weer een tijdje geduld hebben.  
De medronho laten we hangen voor de buurman. 
Hij maakt er sterkedrank van.  
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 De reacties op de dood van onze  
honden waren hartverwarmend. Dat 

heeft veel goed gedaan.  
Hopen maar dat hier ooit een omslag in 

mentaliteit zal plaatsvinden.  

Schilderweken 2014  
 

17 - 24 april 
     02 - 09 oktober 

 
In april 2014 organiseren we voor 
de 10e keer een schilderweek.  
Lustrum dus. Dat vieren we, en u 
kunt daarvan meeprofiteren.  
Als u dit jaar boekt voor een van de 
schilderweken in 2014, krijgt u  

10% korting  
bovenop de vroegboekkorting. 

 Vroegboekkorting 
 

Nog in het jaar 2013 boeken voor 
een vakantie in 2014 of 2015 bete-
kent een fikse korting. U betaalt de 
prijs van 2013. Mooi meegenomen.  


