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Lab O. www.labo.pt  Onthoud de naam. Of loop 
gewoon even binnen. Helene kan boeiend vertellen. 
 
ONBETAALBAAR 
 
Als in juni de kleuren in de natuur worden geredu-
ceerd tot groenen en bruinen, krijgen we nog een 
toegift. Overal schieten kleine, stervormige vijf-
bladige roze bloempjes met een geel hartje uit de 
grond. Duizendguldenkruid. 
Onbetaalbaar dus. Het is dan ook overal goed 
voor. Een aftreksel ervan maken, een kopje per 
dag drinken en je blijft zo gezond als wat. Het 
helpt je van darm- en leverstoornissen af, is koorts-
werend (het stond bekend als het kinine van de ar-
men) en geneest  wonden. Jacob van Maerlant 
schreef er rond 1250 al een 
gedicht over:  
“Van sire groter bitterheden  
so eist medicine mede  
jeghen stoppinghe, die men hort  
die levere ende milte versmort.” 
Het bloempje kan nog meer: 
het zou boze geesten 
wegjagen en het dragen van 
het kruid in de beurs zou 
ervoor zorgen dat deze nooit 
leeg raakt. 
De officiële naam van het 
duizendguldenkruid is 
Centaurium. De herkomst van de naam is niet 
eenduidig. Sommigen zeggen dat de bloem ver-
noemd is naar de Griekse centaur Chiron, die een 
expert was op het gebied van kruiden. Anderen 
geven de voorkeur aan een samentrekking van 
het latijnse centum (honderd) en aurum (goud). 
Het heette dan ook heel lang hondertguldencruyt. 
De waarde van de plant is blijkbaar in de loop van 
de tijd sterk gestegen en nu spreekt men van 
duizendguldenkruid. Ach ja, waarom ook niet? 
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Onlangs heb ik het boek Sapiens van Yuval Noah 
Harari gekocht. Een wereldwijde bestseller. In een 
kleine 500 pagina´s doet hij uit de doeken waar-
om wij zijn wat we zijn. Leek me wel interessant. 
Ik ben tot pagina 80 gekomen. Daar schrijft hij: 
Eucalyptusbomen zijn namelijk uitzonderlijk goed 
bestand tegen vuur.  
Wat een onzin. Ik heb het boek gelijk onder in de 
kast gezet. Eucalyptus brandt als hel, ontploft 
zelfs door alle water en olie die erin zitten. Elk 
jaar zijn er in Portugal grote branden, vooral in 
onherbergzame, moeilijk te bereiken gebieden 
waar veel eucalyptus staat. Reden waarom vorig 
jaar de wet op het onderhoud en de brandpreven-
tie sterk is aan-
gescherpt, met 
richtlijnen waar 
iedereen -  ook 
wij - zich aan 
dient te houden. 
En dus zijn nu bij 
ons de eucalyp-
tussen rond de 
huizen en direct 
langs de toe-
gangswegen weg.  
Tot tweemaal toe is de GNR langs geweest om de 
boel te inspecteren. Het was in orde. Meneer 
Gomes heeft zijn werk uitstekend gedaan. Alle 
stammen zijn opgehaald (vier vrachtwagens vol),  
takken en bladeren heeft hij opgeruimd. Het leuke 
is dat hij er ook nog voor heeft betaald. Wynand, 
Bas en Bob gaan er een paar dagen van naar  
Londen, naar de Major League-wedstrijd van de 
Yankees. En ik ga een weekje naar Barcelona.  
Volgend jaar dus maar weer wat eucalyptus  
laten weghalen. We hebben genoeg. 

STUWMEER VAN SANTA CLARA 
 
Vorige maand is uitgebreid het 50-jarig bestaan 
van het stuwmeer van Santa Clara gevierd. Het 
stuwmeer voorziet grote delen van de Alentejo en 
de Algarve van water. Daarnaast is het een be-
langrijke toeristische trekpleister. Ook het vermel-
den waard: de tunnels en ondergrondse gangen 
zijn een toevluchtsoord voor vleermuizen. 
Het stuwmeer is weliswaar aangelegd in dunbe-
volkt gebied, toch moesten er 120 huizen ont-
ruimd worden. De prijs werd per huis bepaald. De 
huizen en boerderijtjes lagen erg geïsoleerd; col-
lectieve afspraken waren er niet. Sommigen wa-
ren zo slim op voorhand meer grond te kopen, 
anderen kwamen er bekaaid af. Portugal was ook 
nog geen democratie. Protesteren tegen het gezag 
deed je niet. Je kon je hooguit verstoppen als de 
jeep met de ingenieur eraan kwam.  

Zo´n 1000 mensen moesten hun huis uit. De 
meesten verhuisden naar Lissabon. Daar waren 
fabrieken, daar was werk en de huizen waren be-
taalbaar. Anderen gingen naar Zambujeira do Mar. 
Een enkeling bleef dichter in de buurt. Eén ding 
hadden ze allemaal gemeen: weg uit de vertrouw-
de omgeving, een onzekere toekomst tegemoet.  
  
 
HET DOEK VAN VELÁZQUEZ 
 
Weven en schilderen. Een combinatie waaraan je 
zo op het eerste gezicht niet direct zou denken. 
Een bezoek aan het weefatelier van de Neder-
landse Helene Loermans in Odemira leert anders. 
Met de cursisten van de aprilschilderweek zijn we 
bij haar geweest. Ze maakt onder andere uitzon-
derlijk mooie sjaals waarvoor ze diverse materia-
len en kleuren 
gebruikt, ware 
kunststukken.  
Sinds kort is 
Helene Loermans 
gefascineerd 
door een ander 
aspect van het 
weven. Ze 
onderzoekt de doeken waarop oude meesters 
hún kunststukken schilderden.  Welke verf de 
oude meesters maakten en verwerkten, is geen 
geheim meer, maar de doeken en het 
weefpatroon zijn onbekend terrein. 
Helene Loermans heeft de doeken die Diego 
Velázquez, El Greco en Caravaggio gebruikten, 
geanalyseerd. Vervolgens is het haar gelukt 
met behulp van bestaande software de weef-
brief te produceren en een reconstructie te 
weven. Van Gogh en Titian staan nu op stapel.  
Ze heeft er inmiddels internationale erkenning 
voor gekregen. Van diverse musea, waaronder 
het Prado en the National Gallery London krijgt 
ze alle medewerking. Ook door de Getty 
Foundation is ze erkend. Binnenkort gaat ze 
naar Amerika, waar ze op de Yale University 
een workshop en een lezing gaat geven.   
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FESTIVAL DE MASTROS 
 

Van 12 tm 30 juni is het weer 
feest in São Teotónio.  

Alle straten zijn versierd en 
elke avond is er wel ergens een 
act of live muziek. Fado, hip-
hop, cante Alentejano, mar-
chas, baile, voor elk wat wils.  

GREEN KEY AWARD 2019 
 
Monte do Casarão is weer erkend 
als duurzaam toeristisch bedrijf. 
Voor het vierde jaar op rij.  
Die award hebben we weer in 
the pocket, zoals mijn schoon-
dochter zegt.  
We zijn er blij mee. 
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