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Portugees ingezetene deel 3 

Op het moment dat ik startte met het schrijven van deel 3 op maandag 3 februari was het in Ericeira 24˚. Is ook wel 
uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Het is hier de afgelopen maanden overdag altijd boven de 13˚ geweest en ’s-
nachts rond de 8˚. 
Maar het is in Nederland tot nu toe ook een hele zachte winter geweest, sleeën, schaatsen en strooizout konden 
binnen blijven. 
Halverwege januari stond DHL voor mijn deur en werd ik verblijd met een pakket van Samsung SELS welk bestond uit 
Nederlandse producten zoals ontbijtkoek, pindakaas, hagelslag en dergelijke. Heel leuk en uiteraard SELS heel 
hartelijk bedankt. 
Overigens heb ik inmiddels een winkeltje gevonden in Caldas da Rainha (70 km van mij vandaan) die Nederlandse 
producten verkoopt en hun aanbod is best wel aanzienlijk. Ik heb al contact gehad met de eigenaresse en zij komt 
met haar gezin regelmatig in Ericeira en bood aan om eventueel dan bestellingen van mij te bezorgen. 
En in Lissabon is er zelfs een Nederlandse snackbar genaamd Dutch Treat in Rua da Silva, Santos. 

 

 
Ik denk overigens dat ik binnenkort een eigen stoel krijg op het Stadskantoor van Mafra. Heel veel dingen moet je 
daar regelen en zoals al eerder verteld wonen er in deze regio heel veel mensen die van dit Stadskantoor gebruik 
dienen te maken en dus de wachturen navenant zijn. Inmiddels heeft mijn auto een Portugees kenteken en 
zodoende moest ik weer naar het Stadskantoor om een formulier te halen zodat ik de wegenbelasting mag betalen. 
Nadat dit formulier geactiveerd was kon ik gelukkig op hetzelfde kantoor deze belasting voldoen. Ook de 
wegenbelasting is in Portugal een stuk goedkoper dan in Nederland. 
Ik wacht nu nog op mijn Portugees rijbewijs, maar bij navraag blijken ze een administratieve achterstand te hebben 
bij het uitleveren van dit document. Ik heb wel een getekend bewijs van deze ambtelijke instantie dat het in 
aanvraag is en dit is geldig tot eind juni. 

 

 

 

 

 



Nog even iets leuks voor de Outbound-afdeling van Samsung met betrekking tot Worten/Portugal. 
Als bejaarde probeer ik me uiteraard met van alles aan te passen, dus besloot een slow-cooker aan te schaffen, 
zodat het tempo van koken zich aanpast aan mij.  
Beetje surfen op het net en ik kwam bij Worten uit, was op voorraad en bestelde deze bij hen online en verzocht het 
apparaat af te leveren bij een filiaal van Worten in Mafra. Bestelling heb ik 27 december bij hen geplaatst en 
uiteraard kan je de bestelling volgen op hun website. Nadat zij de betaling hadden ontvangen werd alles in werking 
gezet en op 3 januari zou het apparaat afgeleverd worden bij hun collega’s in Mafra. Echter op 7 januari was er 
volgens de website nog niets geleverd en een E-mail gezonden aan de klantenservice van Worten. Uiteraard geen 
response en enkele dagen later weer een E-mail gezonden en kreeg antwoord dat ze het aan het uitzoeken waren. 
Omstreeks 15 januari weer eens een E-mail gezonden en als antwoord dat ze nog steeds aan het uitzoeken waren 
wat er verkeerd was gegaan. Uiteindelijk hadden ze een paar dagen later gevonden wat er misgegaan was. Ze 
hadden het apparaat niet op voorraad en de volgende dag hadden ze mijn betaling geretourneerd. 
Enkele dagen later was ik in een winkelcentrum waar ook Worten een filiaal had zitten en ben naar binnen gegaan. 
Even binnenkijken en ja jullie vermoeden het al, wat staat daar te glimmen, de slow-cooker die ik in gedachte had. 
Ik heb deze toen aangeschaft en is fijn om in te koken. 
Worten weet niet wat er in de diverse filialen op voorraad ligt. Er zijn genoeg firma’s in Portugal waar je ook op de 
website kunt zien welke filialen een bepaald product op voorraad hebben. 
Gezien bovenstaande krab je wel even achter de oren als Samsung SDS weer bericht krijgt dat Worten een 
aangeboden zending weer weigert aan te nemen om niet altijd duidelijke reden. 

 

In deel 1 heb ik jullie verteld over het Nationaal Paleis in Mafra en dit kan ik nog uitbreiden met de 
wetenswaardigheden van de in dit paleis aangebrachte 2 carillons. Deze carillons hangen in 2 torens van het paleis, 
één in de Noordtoren en één in de Zuidtoren. Iedere toren heeft 58 klokken waarvan er 49 tot het carillon behoren.  
De klokken in de Noordtoren zijn in 1730 gegoten door Nicolas Levache in Luik, echter lukte het hem niet de klokken 
juist te stemmen zodat deze niet als carillon gebruikt konden worden. Zal geklonken hebben zoals ik onder de 
douche zing. De klokken in de Zuidtoren zijn ook in 1730 gegoten, maar dan door Willem Witlocks te Antwerpen. 
Deze Willem Witlocks was een Nederlander en is in 1669 geboren in Moergestel en was blijkbaar een virtuoos als 
klokkengieter, want hij maakte klokken die in 10 toonaarden bespeeld konden worden terwijl andere klokkengieters 
slechts tot 5 toonaarden kwamen. Hij maakte ook 35 klokken voor de Onze Lieve Vrouwe Toren in Breda waar er nu 
nog 4 stuks van hangen. 
In 1986 zijn de klokken door de Nederlandse klokkengieterij Eijsbouts in Asten gerestaureerd. 
En vorig jaar zijn bij diezelfde klokkengieterij nog eens enkele klokken hersteld en zullen deze maand februari weer 
te horen zijn vanuit de Zuidtoren van het paleis in Mafra. 

 

 

 

Meer dan 30- jaar geleden kwam ik al in Ericeira. In de loop der jaren ontkwam ook Ericeira niet aan de expansie 
mede veroorzaakt doordat het board surfen mateloos populair is geworden en Ericeira behoort sinds 2011 tot het 
“World Surfing Reserve” als enige plaats in Europa omdat over een lengte van 4 km er 7 surfspots zijn die bekend zijn 
om de hoge dichtheid aan surfbreaks, golfkwaliteit en unieke omgeving.  Het centrum en de vissershaven is uiteraard 
nog onveranderd maar daarbuiten is er gigantisch bijgebouwd aan huizen voor de lokale bevolking en veel andere 



vakantie onderkomens. Veel mensen uit Lissabon hebben hier hun 2e huis en dat is in het weekend zeker te zien 
want op de provinciale weg die  dwars door de stad loopt is er op zondagmorgen en zondagavond één grote file. De 
oorspronkelijke lokale bevolking is niet altijd even blij met deze groei maar de middenstand heeft hier wel op 
ingespeeld.  Zo zijn er momenteel waarschijnlijk meer surf-winkels dan gewone winkels, maar ook de grote 
winkelketens springen erin. 
Grote supermarkten zoals Intermarche, Lidl, Continente, Pingo Doce hebben zich hier gevestigd. En momenteel is 
zelfs Burger King bezig een vestiging neer te zetten in Ericeira. 

 

 
 
 
Natuurlijk zijn er veel verschillen tussen Nederland en Portugal. Wat mij zeker opvalt is het feit dat de straten veel 
schoner zijn hier in Portugal. Je ziet ook overal mensen in gele hesjes lopen, en die zijn niet aan het demonstreren, 
maar zij onderhouden de straten, parkjes, prullenbakken en dergelijke. Velen die geen werk hebben worden 
verplicht bij de reinigingsdienst aangesteld en dienen op de straten het afval te verwijderen. 
Bij werkzaamheden aan de weg, hetzij onderhoud, hetzij dat er een riolering wordt vernieuwd dan is daar politie van 
de GNR bij die het verkeer in de gaten houdt en in goede banen leidt zodat de werklui zonder problemen kunnen 
werken. 
 
Ook opvallend is dat je in heel Portugal nog openbare telefooncellen vindt, of deze nog veel gebruikt worden geloof 
ik niet. 
 
Het verkeer kan soms hopeloos zijn, zeker motorrijders halen de vreemdste capriolen uit. Ik rijd wel eens op de 
snelweg tussen Sintra en Lissabon, dat is de IC16, en is volgens mij één van de gevaarlijkste snelwegen. Uiteraard 
altijd heel druk en elke keer als ik deze weg gebruik is er wel weer een ongeluk gebeurd. Zo ook afgelopen zaterdag 
bij een ongeval waarbij een vrachtauto, motorrijder en 5 personenauto’s betrokken waren. Of hier gewonden bij 
gevallen zijn weet ik niet, maar ik stond wel in een uur file. Overigens loopt deze snelweg langs de kantoren van 
Samsung/Portugal in het Taguspark. 
Wat men in Portugal wel doet dat is altijd bij een zebrapad stoppen als er mensen oversteken of willen oversteken. 
 
Zo dit was aflevering 3 en volgende maand hoop ik nummer 4 bij u in de mailbox af te leveren. 
 
 
 


