
Quinta da Moenda, april 2006 
 
Lieve allemaal, 
 
Na ons bericht van eind januari, wordt het hoog tijd om jullie even bij te praten. We hebben 
vorige week voor het eerst buiten op ons terras gedineerd. Het was lekker zwoel en we 
keken vol tevredenheid uit op de enorme tuin. De twintig fruitboompjes, nog in pure 
symmetrie geplant door onze Engelse voorgangers, staan in bloei. We zijn erg nieuwsgierig 
naar wat nu wat is. Appels, pruimen, kersen… We zijn Janine en Frank nog steeds dankbaar 
voor hun hulp bij het verwijderen van alle gaas en in cement gegoten balken, die de moes- 
en proeftuinen afbakenden. Nu is het landgoed weer één geheel, en dat geeft voedsel aan 
allerlei fantasieën over wat er mee te doen. De twee sinaasappelbomen en de citroenboom 
op het terras geven hun dagelijkse oogst, en het is geinig om ons eigen sap te persen en het 
citroensap in te vriezen, voor als het echt heel warm wordt, en de gasten een verfrissend 
sapje wensen. 

Maar we hebben ons de afgelopen maanden op ‘achter’ geconcentreerd, want: 
“Achter gaat vóór voor”. Dat betekende dat Jan Willem, de Nederlandse hovenier, onder de 
bezielende leiding van Hans, in één van onze watermolens een hydrofoor heeft aangelegd, 
die nu water vanuit de rivier pompt naar de beregeningsinstallatie rondom het zwembad. Op 
die manier wordt ons bronwater niet extra belast voor het gezond houden van alles wat 
rondom het zwembad groeit: nieuw ingezaaid gras, de oleanders, palmboompjes en 
coniferen. Ondertussen kon ik het bij de Ven in de uitverkoop nog op de kop getikte 
terrasmeubilair respectievelijk in de anti-houtworm en lijnolie zetten. Dat ziet er prachtig uit. 
De mooie rode ligstoelen zijn vandaag gearriveerd: die bestelden we in de sneeuwstorm in 
maart, toen we in Nederland waren om het vijftigste huwelijksfeest van Kors en Ine te vieren. 
Hans heeft zijn energie verlegd van het hout zagen naar allerlei kleine klussen rondom de 
appartementen: kinderhekjes maken bovenaan de trap, de deursloten van binnenuit 
blokkeren zodat je er altijd van buitenaf in kunt met een reservesleutel, de ‘lounge’ onderaan 
de appartementen gezellig inrichten (boekenkasten opzetten en dozen uitpakken, meubels 
neerzetten, open haard uitproberen en lampen installeren). Het zwembad zelf vergt ook nog 
de nodige aandacht: schoonmaken, het goede zuur- en zoutgehalte bepalen en handhaven, 
bijvullen met rivierwater als dat nodig is. Naarmate de temperatuur stijgt (en dat gaat heel 
snel), lonkt het water des te meer. Een Portugese familie waagde vorige week al de sprong. 

Want ja, inmiddels hebben we ook ruimschoots kunnen ervaren hoe het is om gasten 
te hebben. Naast bekenden van ons, reageren er mensen die we helemaal niet kennen op 
de website, op berichten die via de verschillende intranetten verschijnen, op de Portugese 
folder die we samen met vier collega’s maakten en via reisbureaus. Een aardig stel uit 
Nederland was hier twee weken, en na een dag of wat lezend bij het zwembad, struinden ze 
bibliotheken, musea en archeologische plaatsen af. Ze hadden zich kostelijk vermaakt in 
Coimbra, maar ook in minder bekende plaatsen waar ze altijd weer stuitten op alleraardigste 
en behulpzame Portugezen. Een Portugees stel had familie wonen in ‘ons’ dorp Alvôco das 
Várzeas en logeerde een paar nachten bij ons. Onze huidige Engelse gasten zijn op zoek 
naar een huis en hebben afspraken met makelaars, maar genieten evengoed van de 
omgeving en de entourage. Komend Paasweekend verwachten we Amerikanen en, 
opnieuw, Portugezen uit de ‘grote stad’. Het is de opmaat voor het seizoen, waarvoor de 
reserveringen elkaar nu vrij snel opvolgen. In juli en augustus zitten we bijvoorbeeld al bijna 
helemaal vol. 
Ondertussen zijn we door vrijwel alle formaliteiten heen, op die van de invoer van onze auto 
na. Waar vragen ze nog om het (vrijwel weggewerkte) motornummer? Juist. Lang leve onze 
Citroën-garage in Oliveira do Hospital!  

De sneeuw is allang gesmolten op de toppen van de Serra da Estrela. De mimosa 
geurt nog na. De tulpen uit Nederland bloeien en de merels en mezen zingen uit volle borst. 
Het is lente in Portugal! En, o ja, we hebben een nieuw emailadres: joha@sapo.pt  

 
Dikke zoen van Josephine van Bennekom & Hans de Herder 

 


