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Portugees ingezetene deel 6 

Hier weer een bericht vanuit de lock-down in Ericeira. 

Hier in Portugal zijn er nog geen versoepelingen, dus het blijft merendeels binnen blijven. De bedoeling is in Portugal 
de versoepeling stapsgewijs uit te voeren vanaf 4 mei. 
Mede hierdoor rijd ik ook minder met de auto en op een gegeven moment na een week startte deze niet meer, want 
de accu was helemaal leeg. De mensen van mijn vaste garage waren erg snel bij mij en gingen de accu opladen. Ik 
had al een vermoeden dat de accu niet zo best meer was en er moest dus ook een nieuwe in. Dus vanaf nu 
regelmatig toch maar een stukje rijden om de accu op peil te houden. 
 
Begin april hoorde ik ’s-avonds dat er buiten iets omgeroepen werd, ik dacht dat dit een mededeling van de politie 
zou zijn. Maar het bleek dat er een priester op de parkeerplaats voor mijn appartement via een versterker een gebed 
aan het houden was en de mensen een hart onder de riem te steken. Portugal is natuurlijk voor 90% katholiek. Na 
afloop kreeg de priester een daverend applaus van de toehoorders.  

Ook kregen we van de Gemeente gratis een achttal maskers in onze brievenbus 

Wat ook hier in Portugal een probleem is dat de zogenaamde contactberoepen zoals kappers ook dicht zijn. 
Gelukkig zag ik na een beetje surfen op het net een onlinecursus knippen en heb deze dus besteld. Afgelopen week 
kreeg ik het cursusmateriaal binnen. 

 

 

Uiteraard moest ik ook belastingaangifte doen in Nederland. Echter kon dit niet online omdat ik nu in Portugal woon 
en kreeg een pak van bijna een kilo als aangifte toegezonden vanuit Nederland. Aangezien Portugal ook tot de EU 
behoort en de daaruit voortvloeiende regel is dat er geen dubbele belasting geheven mag worden. 

 
Ik moest echter wel weer een document laten tekenen door de Portugese Belastingdienst. Zoals gewoonlijk is dit 
weer uitzoeken waar dit kan plaatsvinden. Na veel gezoek op internet had ik het gevonden en dacht dat ik dit online 
kon regelen. Formulier ingezonden en dit zou na 12 dagen getekend retour gezonden worden. Echter bleef mijn 
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brievenbus na meer dan 12 dagen leeg en verzond een E-mail naar twee afdelingen van deze instantie. Gelukkig ging 
één van de afdelingen het checken en nu bleek dat ik het per post had moeten indienen. Dit staat helaas nergens op 
hun website. Dus alsnog per post gedaan en inderdaad kreeg ik na een aantal dagen het getekende document, 
“Declaração de rendimentos 2019” geheten, geretourneerd en kon dit met mijn aangifte naar de Nederlandse 
Belastingdienst zenden. Weer wat geleerd voor volgend jaar. 

 

Nog een stukje wat een toeristisch bezoek waard is in Lissabon. De dierentuin van Lissabon bevindt zich ten 
noordwesten van het centrum op een 2 km van het Benfica stadion Estádio da Luz en is per metrolijn Azul te 
bereiken door uit te stappen op het station Jardim Zoológico. De dierentuin, welke nu uiteraard door Covid19 is 
gesloten, is geopend tussen 10:00 en 18:00 uur. 

 
 
Deze dierentuin bestaat al sinds 1883 en de entree bedraagt € 22,50 voor volwassenen. Je kan hier echt wel een dag 
doorbrengen en zoals de meeste dierentuinen zijn er voldoende voorzieningen voor groot en klein. Voor de kleintjes 
is er een speeltuin en een kinderboerderij, ook zijn er vele voorstellingen en voedertijden. Er is een dolfijnenshow, 
een vogelshow en nog een show met het voeren van pelikanen.  
Uiteraard zijn er ook bepaalde tijden van het voeren van de overige wilde dieren, zoals tijgers, leeuwen en de apen. 
Ook kan men gebruik maken van een kabelbaan die je een prachtig uitzicht geeft boven het park en een deel van 
Lissabon of blijf je liever met beide voeten op de grond kan je een rondrit maken met de dierentuintrein. 
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Ik vond nog een stukje in een Portugese krant over de Nederlanders. 

Wij als Nederlanders, ik ook, hebben de mond vol als het over de Duitsers gaat, maar de Nederlanders waren door 
de eeuwen heen ook niet zo’n braaf volkje. 

Het stukje heette: Waarom we de Hollanders niet leuk vinden 

 
Nederlanders zijn een vastberaden volk en door hun geografische positie zijn ze altijd gedwongen geweest om te 
onderhandelen met Engeland, Frankrijk en Duitsland om als volk te overleven. 
Ik heb niet het hele stuk overgenomen, aangezien heel veel ging hoe de koningshuizen in de periode 1500-1700 met 
elkaar verweven waren. 

Nederlanders zijn altijd al een handelsvolk geweest en wilden dan ook de rest van de wereld ontdekken. Maar ook 
de Portugezen hebben voorheen veel ontdekkingsreizigers gekend en de meest bekende is wel Marco Polo die 
omstreeks 1273 in Peking neerstreek. Verder nog Vasco da Gama en Pedro Álvares Cabral, geen familie van de 
voetballer Jerson Cabral, die in 1500 Brazilië ontdekte.  
De Portugezen hadden zich inmiddels gevestigd in Angola, Indië, Ceylon en Brazilië en dreven een uitstekende 
kruiden- en specerijenhandel zoals peper, cacao, laurier en ketoembar. In 1568 werden de Nederlanden bezet door 
de Spanjaarden en dit zou dus nog 80 jaar duren. 
Echter in 1576 werd vrije handel afgesloten voor de kruiden en specerijen tussen de Portugezen en Nederlandse 
handelaren, ondertekend door de Portugese Koning Sebastian van Portugal. 
Echter in 1580 werd Filips II van Spanje ook machthebber over Portugal en dit betekende het einde van de 
overeenkomst en de Nederlandse handelaren moesten zodoende zelf de producten gaan halen in Indië. 
 

 
 

In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht welk op zijn hoogtepunt het grootste bedrijf van de 
wereld was met 25.000 werknemers in Azië en 3.000 in Nederland. Zij bezaten een eigen leger en vloot om hun 
handelsposten, factorijen genaamd, overzee te beschermen en om uit te breiden en handel met de lokale bevolking 
af te dwingen. De VOC had ook de steun van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Ook werd dit leger ingezet om campagne te voeren tegen de Portugezen en te trachten hen te verdrijven. 
Tussen 1600 en 1654 werden diverse slagen gevoerd waarbij de VOC in de meeste gevallen de grote agressor was en 
initiatiefnemer voor deze oorlogen. 
Zo werden de Portugezen in veel gebieden verdreven. Hierbij was ook de Portugese Goudkust (Ghana) in Afrika en 
Angola en hier begon de VOC met zijn lucratieve slavenhandel.  
In 1661 werd in Den Haag het vredesverdrag getekend. Portugal was alles in Indië en Ceylon kwijt aan de 
Nederlanden maar kregen de Goudkust, Angola en Brazilië terug, echter voor Brazilië moesten de Portugezen 8 
miljoen gulden aan de Nederlanden betalen. 

 

1649 Slag om de Guarapes(Brazilië). Schilderij van Victor Meirelles 
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