
 
 
 

 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

Ik heb nog een leuk spreekwoord voor u: 
Zwaluwen in het dak, guldens op zak.  
Wat zoveel betekent als dat zij geluk brengen op 
de plaats waar zij nestelen. Ideetje? 
 
 
BANHO 29 
 
Het is niet alleen verlangen en heimwee wat de 
Portugezen bezighoudt. Ze houden ook van 
feestjes, van optochten, van festivals, van alles 
wat maar gezellig en kleurrijk is. Er is altijd wel 
een heilige jarig dus er is in de loop van het jaar 
genoeg te vieren. En is het geen heilige, dan 
staat er wel een of ander eetbaar product in een 
dorp centraal: de zoete aardappel, de forel-
baars. de inktvis, de mais, noem maar op, met 
de nodige festiviteiten daaromheen. 
In de Algarve, in Lagos en Aljezur, wordt het 
feest Banho 29 gevierd. Het is van oorsprong 
een bedevaart naar de zee, waarvan de wortels 
teruggaan naar de Moorse tijd. Een bad in zee 
op 29 augustus staat voor 29 normale baden, zo 
gaat het verhaal. Boertjes kwamen dan ook met 
hun kinderen en karren en ezels uit de verre 
omtrek om op die dag in zee te baden. Bijkomend 
voordeel was dat in zee je ziel gereinigd werd van 
de slechte invloeden van de duivel die altijd wel 
ergens rondliep.  

Tegenwoordig wordt het een beetje anders ge-
vierd. Met veel muziek, vuurwerk en een optocht in 
je grootmoeders pyjama. En dan´s avonds een 
bad in zee natuurlijk. 
 
 
WAT VERDER? 
 
• Ook dit jaar hebben we de Green Key Award 
gekregen. We hebben al weer groene plannen 
voor volgend jaar. Zo denken we erover om bij 
alle huizen zonneboilers te plaatsen, en we gaan 
kijken of het mogelijk is laadpalen te installeren, 
voor alle toekomstige elektrische auto´s.  
• Er zitten schildpadden in het stuwmeer. Zo´n 
anderhalf jaar geleden hebben we twee behoor-
lijk grote schildpadden van de buurman gekre-
gen, die ze uit de sloot had gehaald. We hebben 
ze al die tijd niet gezien, behalve wanneer Henk 
ermee in zijn bek kwam aanzetten, maar nu zie 
ik ze regelmatig zwemmen. Ook een kleintje. Ze 
zijn erg schuw, dus een fotootje zit er niet in.  
• We zijn weer zo goed als terug op het niveau 
van vóór corona. De bezetting zou wat beter 
kunnen. maar al die onrust op de vliegvelden 
helpt ook niet erg mee.  
• Spaanse gasten hadden we nog niet gehad. Nu 
dus wel. Correctie: één van de gasten was een 
Catalaan, zoals hij zelf benadrukte. 
• Voor het eerst in onze geschiedenis gaat de 
geplande schilderweek in de herfst niet door. 
Door medische akkefietjes moest een aantal 
deelnemers afzeggen waardoor er te weinig cur-
sisten overbleven. Binnenkort krijgt u de data 
voor volgend jaar.  
 
Dit was hem weer. Nieuwsbrief 60.  
                                   Groet,  

TEMPO FUGIT 
 
De tijd vliegt. Time flies. O tempo voa. Tímmin 
flýgu. Zelfs de oude Vergilius wist het al:  
Tempo fugit. Bijzonder dat veel spreekwoorden 
zo universeel zijn. Dat zou je toch aan het den-
ken moeten zetten. 
Het is alweer eind augustus. De zomervakantie 
is praktisch voorbij. Op naar de herfst en de 
winter. Het is ook hier warm en droog geweest. 
Vanaf maart hebben we geen regen gehad en 
voorlopig gaat het ook niet regenen. Het stuw-
meer staat 3 meter onder het gewenste niveau 
en als het straks niet behoorlijk gaat regenen, 
kunnen we de moestuin en de wijngaard wel op 
ons buik schrijven.  

Toch is het onvoorstelbaar wat er nog aan 
kleur in de natuur is. De bougainville, de trom-
petbloem, de oleander, het loodkruid: al een 
halfjaar hebben ze geen water gehad, en ze 
bloeien als nooit tevoren.  
De druiven doen het ook weer goed. Die heb-
ben uiteraard wél water gehad. Ze moeten 
eraf, deze week. Gelukkig maar dat we altijd 
van die behulpzame gasten hebben.  
 
 
DE ZWALUW VAN KERAMIEK 
 
De mussen zijn toch wel een beetje geschrok-
ken van mijn boosheid. Er is zowaar één zwa-
luwjong geboren, in het nest onder het afdak 
bij de keuken. Het is heel toevallig dat ik hem 
zag, want een kwartier later vloog hij weg. Hij 
vertrouwde mij duidelijk niet. Schitterend om 
te zien hoe dan ineens overal vandaan zwalu-
wen verschijnen om het jong bij te staan in zijn 
eerste vliegpogingen.   
De zwaluw hoort bij 
Portugal. Aan de mu-
ren van de huizen han-
gen overal kleine kera-
mieken zwaluwtjes. 
Het ontwerp dateert al 
van 1896, en is van 
Raphael Bordallo Pin-
heiro.  Het originele 
ontwerp is ook nog 
steeds te koop, te  
midden van allerlei 
andere versies.  
De zwaluw keert altijd 
terug naar zijn oude 
nest, en dat verlangen 
naar huis herkennen de Portugezen maar al te 
goed. Portugezen zijn altijd uitgezworven over 
de hele wereld, maar het verlangen, de heim-
wee, de melancholie, blijven. Ze kennen er ook 
een woord voor, saudade, een woord dat je 
alleen maar kunt omschrijven. Heel veel Portu-
gezen zouden graag naar Portugal terugkeren, 
en de zwaluw symboliseert dat er ergens in 
Portugal voor hen een nest is. 
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35 dreamy places to stay 

in the Alentejo 
 

Dit kopt The Times op 23 juni in 
een artikel met als onderkop 

 
From cutting-edge design hotels 
and breezy seaside pads to arty 

rural suites and palaces with 
pools — we pick the Portuguese 

region’s top hotels and villas 
 

Een tijdje geleden werden we 
benaderd door een fotoredacteur 
van The Times met het verzoek 
naar haar foto´s op te sturen 

van Monte do Casarão, ter  
illustratie van een stuk over de 

Alentejo.  
 

Uiteraard doe je zoiets. Al is het 
maar voor de gratis reclame. En 
voor u is het lijstje ook leuk als u 
eens ergens anders wilt logeren 

in de Alentjo.  

 
Het hele artikel kunt u vinden via  

Google.   


