Lusthoven rond

Lissabon

De Portugese koningen wisten het al: in Lissabon is het mooi wonen,
maar voor een beetje rust, ruimte en verkoeling moet je naar buiten.
De regio heeft de bezoeker immers meer te bieden dan de stad alleen.
Een rondreis langs rustieke vismarkten, glooiende wijngaarden,
woeste surfstranden en chique paleizen.
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Openingspagina’s: prachtige villa in het
chique Cascais. Hieronder: zicht op het strand
van Sesimbra vanaf het dakterras van hotel
SANA Sesimbra. Rechterpagina, met de
klok mee: op de vismarkt van Setúbal;
pastéis de Belém met koffie; pijler 7 van de
Ponte 25 de Abril; Rossio, een van de fraaiste
pleinen van Lissabon.

p het zonovergoten Praça do
Bocage in
Setúbal realiseer
ik me hoe fijn
het is om even
weg te zijn uit
de drukte.
Zeker, Lissabon is een geweldige stad,
mensen komen er niet voor niets dolgraag naartoe. Maar vandaag ga ik voor
authenticiteit en gemoedelijkheid, op een
plek die de Portugezen zelf toebehoort.
De kleine havenstad Setúbal ligt op maar
een uurtje rijden van Lissabon, aan de
noordkant van de brede monding van de
Sado-rivier. Ik sta midden op het plein,
aan de voet van de zuil met het beeld van
de dichter Manuel Bocage. Om mij heen
historische panden in de pastelkleuren
lichtgeel en lichtroze. Een plein met
wuivende palmen en een gezellig terrasje
waar nog volop plek is. Ideaal. Ik bezoek

de befaamde Mercado do Livramento,
naar het schijnt een van de beste vismarkten ter wereld. Deze overdekte
markt is werkelijk een plaatje, met muren
vol blauwe azulejos, de bekende Portugese siertegels. Ruim opgezet en heerlijk
rustig is het hier. Zo heb ik alle tijd om
de voor mij vreemde zeevruchten en
zeevissen even goed te bekijken. Bolle
vissenogen staren me aan, en daar ligt
ook de kop van een zwaardvis, zijn lange
zwaard naar het plafond gericht. De
liefhebber van minder trieste taferelen
vindt hier overigens ook volop kleurrijke
groenten en fruit.

Rondrit met uitzicht
De rit van Setúbal naar Sesimbra voert
door het weelderige Parque Natural da
Arrábida. Door groene bossen, over een
slingerende bergweg, met zo nu en dan
uitzicht op idyllische strandjes of een
verlaten klooster. Sesimbra was ooit een
klein vissersdorp, maar de plaats is de laatste jaren flink
gegroeid; menig Portugees heeft hier een tweede huis om de
zomervakantie door te brengen. Uitstekende keuze, en dan
met name vanwege het schone, lange strand, dat er nu, buiten
het hoogseizoen, heerlijk verlaten bijligt. Fort Santiago, dat het
strand in tweeën deelt, stamt uit de 17de eeuw, toen het nog
hard nodig was om de haven en het dorp voor indringers te
behoeden. Deze rondrit door het gebied even ten zuiden van
Lissabon is werkelijk prachtig, en gemakkelijk te doen in een
dag. Op de heenweg ben ik via de imposante Ponte 25 de
Abril gekomen, de ruim twee kilometer lange hangbrug over
de Taag. Op de terugweg pak ik nog even het prachtige
uitzicht mee op de westkust vanaf het op een heuvel gelegen
Convento dos Capuchos in Caparica, voordat ik de lokale
veerpont neem naar Belém. Precies zoals zoveel Portugese
forensen dat dagelijks doen.

Geheim recept
Belém – Portugees voor Bethlehem – staat bekend om zijn
monumenten die op de Werelderfgoedlijst van Unesco prijken:
het reusachtige Hiëronymietenklooster en de Torre de Belém.
Het is de plek vanwaar vroeger beroemde ontdekkingsreizigers
als Vasco da Gama vertrokken, en het waren de monniken in
het Hiëronymietenklooster die de eer kregen om voor hen te
bidden voor een behouden vaart en een veilige thuiskomst.
Maar de monniken deden meer: zoete gebakjes bakken.
>

86

M éditerranée

tekst en foto’s Monique van Gaal

M éditerranée

87

Of ze werkelijk, zoals kenners mij
verzekeren, vele malen lekkerder zijn
dan de overal in de stad verkrijgbare, en
voor het oog identieke pastéis de nata
(roomgebakjes), kan ik niet beoordelen.
Vooral lekker bij de koffie of thee,
volgens de Portugezen zelf. Sterker nog,
zij schijnen ze te eten bij het ontbijt, bij
de lunch en bij het diner… Maar ook de
toeristen kunnen er niet vanaf blijven, ze
komen met busladingen vol. Langs de
mooie met azulejos betegelde muren
loop ik een stukje naar achteren, waar ik
door een raam twee bakkers druk bezig
zie met het rangschikken van de pastéis.
Tienduizenden gebakjes worden hier
gemaakt, dag in, dag uit.

Pijler nummer zeven
Struinend over de kade van Belém kun
je de Ponte 25 de Abril niet missen. De
rode hangbrug is gebouwd door een
Amerikaans bedrijf naar voorbeeld van
de beroemde Golden Gate Bridge in San
Francisco. Aanvankelijk heette de brug
Tot verdriet van de geestelijken werden als gevolg van de
Liberale Revolutie in 1820 alle kloosters in Portugal gesloten.
Om toch iets om handen te hebben, begonnen de monniken
met de verkoop van hun gebakjes in het winkeltje van de
suikerraffinaderij. Die lekkernij werd al snel bekend als pastéis
de Belém, en toen het prachtige klooster bezoekers van heinde
en verre begon aan te trekken, nam ook de belangstelling voor
de gebakjes toe. In 1837 vestigde zich hier, in de gebouwen
van de oude raffinaderij, een heuse gebakjesfabriek, waar ze
werden gemaakt naar het oude, strikt vertrouwelijke recept
van de monniken. Tot op de dag van vandaag worden ze
slechts door een select groepje banketbakkers gemaakt. De
ingrediënten zijn geheim, net als toen.

Bij ontbijt, lunch en diner
Het is druk bij de Antiga Confeitaria de Belém, de enige
plek waar je de echte pastéis de Belém kunt krijgen.
Buiten staat een lange rij wachtenden die, om een doosje te
bemachtigen, veel geduld moeten opbrengen. Maar ook
binnen is het een drukte van jewelste. Het duurt even, maar
dan, jawel, krijg ook ik een tafeltje toegewezen. Weldra
verschijnt er een bordje met warme gebakjes voor mijn neus.
De poedersuiker en kaneel mag ik er zelf naar believen op
strooien. Ik moet zeggen, en ik ben in het geheel geen zoetekauw, dit is inderdaad een niet te versmaden gebakje. Lekker
krokant bladerdeeg met een romige, puddingachtige vulling.
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zeldzaamheid in deze contreien – maak
ik meteen van de gelegenheid gebruik
om een andere binnenattractie te
bezoeken. Je bent er zo met de metro: het
Oceanarium, gelegen in de wijk Parque
das Nações. Deze hypermoderne wijk
die ter gelegenheid van de Expo 1998
werd gebouwd op een verwaarloosd
industrieterrein, is hét upcoming stadsdeel van Lissabon. In het midden van
het Oceanarium, een van de grootste
aquaria van Europa, bevindt zich een
reusachtige tank, waarin haaien en
manta’s de show stelen. Het is echter
de curieuze en zeldzame maanvis die
mij het meest fascineert.
De volgende dag doen we iets heel
anders: wijnproeven in de vroege
ochtend. Dat kan in Quinta de Sant’Ana,
een kleine, door een familie gerunde
wijngaard in Gradil, op slechts een
halfuurtje rijden van Lissabon. Hier
wordt een heel scala aan wijnen geproduceerd. Eerst komen vijf witte wijnen
aan bod, waaronder een volgens
>

Linkerpagina, met de klok mee: fotogenieke
tram in Lissabon; markthandelaar in Setúbal;
smal straatje in Sesimbra; oud klooster in
het weelderige natuurpark Parque Natural
da Arrábida. Hieronder: het fraaie strand
van Cascais.

dit is een niet te versmaden lekkernij:
heerlijk krokant bladerdeeg met
een romige, puddingachtige vulling
Ponte Salazar, naar dictator António de
Oliveira Salazar, maar na het uitbreken
van de Anjerrevolutie, op 25 april 1974,
kreeg de brug zijn nieuwe naam. Voor
voetgangers is het een no-goarea, en toch
is de brug sinds kort van heel dichtbij te
bezichtigen: bij de ‘Experiência Pilar 7’.
In een paar tellen brengt de lift in pijler
nummer zeven me naar een hoogte van
tachtig meter, op gelijk niveau met de
rijbaan, waar zich een glazen uitzichtpunt bevindt. Het is wat gaan regenen en
er staat een loeiharde wind. Een geweldig
panorama, maar het heeft ook iets
angstaanjagends om hier te staan, met
vrij zicht naar alle kanten, zelfs naar
beneden. Auto’s razen voorbij en ik zie
goed hoe de stalen kabels de boel bij
elkaar weten te houden.
Als het dan toch blijft regenen – een
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Hieronder: Azenhas do Mar ligt dramatisch
op de grillige rotsen. Rechterpagina, met de
klok mee: fontein in het centrum van Setúbal;
muurschildering in Sesimbra; het goudgele
landgoed van Quinta de Sant'Ana, waar
heerlijke wijnen worden gemaakt.

kenners uitstekende riesling. Dan
verplaats ik me naar de oude wijnkelders
om ook vijf rode wijnen te proeven. De
‘fun-wine’ is het zoetst. In dit milde
klimaat, met een felle zon en zo nu en
dan een fikse bui, rijpen de verschillende
soorten druiven goed. En ook de zilte
zeelucht zou een steentje bijdragen aan
de bijzondere smaak.
Nu kunnen ze mij als leek natuurlijk van
alles wijsmaken, maar dat het goudgele
landgoed op zichzelf van grote waarde is,
is wel duidelijk: een prachtig landhuis,
met openslaande deuren, stenen trappen
en ramen met luiken. De tuinen rijk aan
planten en bloemen. En vooral bijzonder
is de oude kapel. En dat alles gelegen te
midden van schilderachtige wijngaarden
in een prachtig, heuvelachtig landschap.

Natuurlijk zwembad
Ik ben begonnen aan een rondrit door
het gebied ten noorden van Lissabon.
Hier vertoefden de Portugese koningen
vroeger graag om verkoeling te zoeken

aan zee of in de bergen. Het is een regio
vol paleizen, villa’s en quinta’s. De zon
is alweer lang en breed gaan schijnen als
ik van Quinta de Sant’Ana langs de
Atlantische kust afzak naar het zuiden.
Ik breng een bezoek aan Azenhas do
Mar, een dramatisch bovenop de grillige
rotsen gelegen dorp met witte huisjes.
De zee is hier doorgaans onstuiming en
niet bepaald geschikt om in te zwemmen.
Maar daar hebben de inwoners iets op
bedacht: aan de voet van het dorp is een
groot natuurlijk zwembad aangelegd.
De woeste golven brengen vers water,
maar ook een hoop zand, waardoor het
bad enigszins dichtslibt. Maar op kalme
dagen en bij eb is het hier, en op het
ernaast gelegen strandje dat dan droogvalt, goed zwemmen.
Nog woester is de zee die tegen de
rotsen beukt bij Cabo da Roca, het meest
westelijke puntje van Europa. De wind
lijkt me omver te willen blazen als ik een
foto probeer te maken van de steile kust
met de in het oog springende vuurtoren

nog woester is de zee die tegen de
rotsen beukt bij Cabo da roca, het
meest westelijke puntje van europa
uit 1772. Een eindje verder naar het
zuiden wordt de rotsachtige kustlijn
onderbroken door een uitgestrekt
zandstrand tegen een decor van zacht
glooiende duinen, het Praia Grande do
Guincho. Je kunt er heerlijk slenteren,
maar zwemmen, nee, dat is te gevaarlijk.
Dit is het domein van de surfers.
Zittend op het zand kijk ik naar het
aandoenlijke gestuntel van de beginnelingen en de krachttoeren van de onbevreesde experts.

Vakantieoord voor de rijken
Van het strand van Guincho ben je in
een mum van tijd in het chique Cascais,
met zijn fantastische villa’s. Tot in de
19de eeuw was dit een onbetekenend
vissersdorpje, maar daar kwam de
nodige verandering in toen de Portugese
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koninklijke familie Cascais tot hun favoriete vakantieoord
maakte. De adel volgde dit voorbeeld al snel en er ontsproten
hier talloze kleine paleisjes en luxe villa’s. Cascais werd dé plek
waar de rijke inwoners van Lissabon resideerden, met name in
de hete zomers, en het plaatsje onderging een complete
metamorfose. Uiteraard trokken deze ontwikkelingen bezoekers aan, nieuwsgierige mensen die wel eens wilden zien hoe
prachtig de elite hier woonde.
En toen er in 1889 ook nog een spoorlijn werd aangelegd
langs de kust, met als eindstation Cascais, was het hek helemaal van de dam. Alsof dat nog niet genoeg was, begaf tijdens
de Tweede Wereldoorlog ook de buitenlandse elite zich naar
deze uithoek van Europa. Het neutrale Portugal was immers
een perfect toevluchtsoord, voor Joden, maar ook voor verbannen koningen. En spionnen! Tijdens de oorlog werd de Brit
Ian Fleming hierheen gestuurd, met de wereldberoemde James
Bond-boeken als gevolg.
Deze aristocratische sfeer is nog altijd alomaanwezig, en
dat maakt een wandeling door het dorp zo bijzonder. Ik
vergaap me aan de meest gracieuze villa’s denkbaar. Maar
Cascais is meer dan dat. De gezellige nauwe straatjes vol leuke
winkeltjes, de restaurants, de terrasjes, de aanlokkelijke
zeepromenade die naar het volgende dorp Estoril voert, en het
brede strand met de kleine haven. Al dit moois draagt bij aan
de charme van dit voormalige vissersdorp. Dat hadden ze
goed gezien, die koningen. •
>
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tips & adressen
Klimaat
De zomers in Lissabon zijn heet; een
bezoek aan de stad zelf is dan ook een
stuk aangenamer in het voor- of naseizoen.
Maar ga je voor de in dit artikel beschreven
plekken, dan is de zee voor een verfrissende
duik nooit ver weg.

Met de klok mee: de fascinerende maanvis in het
Oceanarium; villa en vuurtoren in Cascais; lekker
eten in Café In aan de Taag.

	Handige websites
• pasteisdebelem.pt
• www.oceanario.pt
• www.quintadesantana.com
• www.visitlisboa.com
• www.visitlisboa.com/
pilar-7-bridge-experience
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Eten, slapen & winkelen
• H10 Duque de Loulé
Centraal gelegen viersterrenhotel met
smaakvol ingerichte kamers. Het bedrijvige
Praça Marquês de Pombal bevindt zich om
de hoek, en van hieruit is het tien minuutjes
lopen naar het centrum, over de elegante
Avenida da Liberdade. Je kunt hier ook
goed eten in restaurant Azul e Branco.
Av. Duque de Loulé 81-83, Lissabon.
www.H10hotels.com

• Café In
Vermaard visrestaurant aan de Taag, met
prachtig uitzicht op de Ponte 25 de Abril.
Av. Brasília, Pavilhão Nascente 311,
Lissabon. www.cafein.pt
• Lisboa à Noite
Een van de populairste restaurants in het
centrum van de stad. Geweldig gesitueerd
in wat ooit de stallen van het Palácio dos
Condes waren. Heerlijke visgerechten
en goede wijnen.
Rua das Gáveas 69, Lissabon.
lisboanoite.com
• Aura Restaurante & Lounge Café
Ruim, sfeervol restaurant pal aan het
beroemdste plein van de stad.
Praça do Comercio, Lissabon.
auraloungecafe.com

• SANA Sesimbra
Dit viersterrenhotel ligt pal aan het strand.
In het bijbehorende restaurant Espadarte
eet je goed. Bovendien heb je hier een
geweldig dakterras mét zwembad,
vanwaar je een ongeëvenaard uitzicht
hebt op het stadje, de stranden en het fort.
Av. 25 de Abril, Sesimbra.
www.sesimbra.sanahotels.com

• Bolacha Portugueza
Dit sympatieke winkeltje verdient beslist een
speciale vermelding. De vriendelijke familie
– vader, moeder en dochter – verkoopt hier
overheelijke zelfgemaakte bolachas, een
soort biscuit dat in allerhande zoete
lekkernijen wordt verwerkt.
Rua Doutora Paula Borba 83, Setúbal.

• Restaurante Monte Mar
Geweldige locatie – pal aan de dikwijls
onstuimige Atlantische Oceaan – en een
scala aan verse visgerechten.
Avenida Nossa Senhora do Cabo 2845,
Guincho. www.mmcascais.pt

Vervoer
TAP Air Portugal vliegt in drie uur
rechtstreeks naar Lissabon.
Ook KLM en Transavia verzorgen directe
vluchten van Amsterdam naar Lissabon.
www.flytap.com

