
Hotels onder de sterren - Carestel naar de sterren

Hij rechtte zijn schouders zodat de mouwen van zijn witte uniformjas ruimte lieten om met 
één handomdraai de kurk vrij te snijden van de stoffige fles. Vóór ieder diner brak de 
kalende ober de bruine lak van de flessen Branco en Tinto. Boven een zilveren 
serveerschaal op het bijzettafeltje draaide hij zonder de Bussaco te keren een 
ebbenhouten trekker in de kurk waarna hij deze omzichtig omhoog kantelde. 
Hij rook er even aan en hield hem dan onder de neus van de kinderen.  Die vonden het 
een geweldige truc. Als voorsmaakje. Er was zoveel nieuw aan oude dingen die hun 
aandacht gaande hielden. 

In Curia Palace Hotel serveerde Alexandre de Almeida jr. zijn stevige Bussaco wijnen uit 
Luso. Al woog de geschiedenis in Curia zwaarder nog dan elders, een bezoek aan het 
Nationale Park van Bussaco werd onvermijdelijk. 

Bij de waterkunstjes van de kinderen aan het oudste openbare zwembad van Portugal in 
pakketboot stijl met nog origineel Bauhaus meubilair uit Dessau bleek dat hier in de 
Golden Twenties van het Palace Hotel strandzand in een gestage stroom op ossenkarren 
werd aangevoerd. Een witmarmeren plaat uit 1970 eerde het 40 jarige bestaan van de 
‘zwemclub op antieke wijze’ voor de naaktzwemmers uit de jaren dertig.
Elders in het kuuroord hing een zwart marmeren getuigenis van de Jezuïtencolleges van 
het Spaanse Valladolid die Curia bedankten voor de warme ontvangst die paters en 
pupillen tijdens de Spaanse burgeroorlog hadden genoten.
Het jaarlijkse tennistornooi zorgde na de zomeravonden voor een nieuwe blauwe tegel 
aan het laureaten tableau. Duitse, Engelse en Franse namen markeerden de feestelijke 
jaren tijdens en na de tweede wereldoorlog. Terwijl rijke Joodse vluchtelingen met eigen 
huispersoneel ruime kamers bezetten, onderhandelden hoge nazi-officieren in de salons 
met ranggenoten en zakenlui van de geallieerde mogendheden. 
In uniform met besterde schouderstukken.



Het wapen van het hotel zat verwerkt in glas in lood: een witte zwaan op water met links 
en rechts zon en maan om de oneindigheid van de pret te symboliseren. Nacht wordt dag 
en dag wordt nacht maar het feest in Curia ging onverstoorbaar door, ook al kreunde de 
rest van de wereld onder het oorlogsgeweld.



In de salons heerste nu rust en stilte. Daarom vroeg de hoogbejaarde pianiste iedere 
middag weer in beleefd Frans of ik toch geen bezwaar had tegen een stukje Chopin of 
Debussy terwijl ik mij verdiepte in de vertalingen van José Saramago die enkele maanden 
later de Nobelprijs literatuur zou ontvangen. 
Mijn pianiste vond Saramago maar niets en zijn boeken nog minder. Verder dan Fernando 
Pessoa wou ze niet gaan. 
Haar carrière als professor compositie aan het conservatorium in Lissabon was gebroken 
omdat tijdens die zogenaamde Anjerrevolutie alles kapot geslagen werd. 
Neen, niet door haar leerlingen, maar door de anderen, die rode cultuurbarbaren. 
In Curia bleef ze 's zomers komen, omdat ze als jong meisje met haar ouders en haar 
broertje vele zomers genoten had van alles wat toen nieuw en glanzend was. Toen 
gedroeg ál het personeel zich nog hoofs. 
Als twintiger mocht ze haar vader op zijn reizen begeleiden als dirigent van het oude 
Symfonie orkest. De hele wereld rond want Portugal was in die oorlog gelukkig neutraal. 
En zij had wijlen koning Boudewijn nog ontmoet toen Portugal toetrad tot de Europese 
Unie en zijzelf deel uitmaakte van de culturele missie doorheen de oude ledenlanden. 
Zo’n beminnelijk vorst, zo godsvruchtig en toch voortijdig overleden.
En nu vreesde zijzelf voor een acusticus neurinoom als verklaring voor haar steeds 
wankeler gehoor en de pijn in haar linker aangezicht en haar zoon was ook arts maar die 
had geen tijd voor haar. 
En dus speelde ze hier wat voor haar en voor mij. Voor en na een wankel elegante 
verkleedpartij met wandelstok, schoudertas, brillen, sjaal en zonnehoed. Iedere middag 
weer, vóór de thee.



In Luso was het Woud van Bussaco een koele verademing in de hitte van de volle middag. 
Het water klaterde van trapfonteinen in een oase van vele tinten groen. Bij de zwarte en 
witte zwanen vroegen de kinderen zich af hoe grijs hun kleintjes wel zouden kleuren. Soort 
barrières en recessieve of dominante genen waren nog niet echt aan hen besteed. 
Het kasteel zelf leek het begin van een Portugees Disneyland maar de ommegang met de 
pergola van blauwe regen zou geen van ons vergeten: koele drankjes en high tea onder 
een immense blauwe regen met uitzicht op de terrassen en de passanten.

De nacht voor ons vertrek las ik in één ruk ‘Het laatste raadsel van Fermat’ van Simon 
Singh. De Engelse wiskundige Andrew Wiles, zoals ikzelf geboren in het jaar dat Stalin 
stierf, was als kind reeds zo gevat door de boude stelling van Fermat dat hij bijna 10 jaar 
van zijn leven in afzondering aan de oplossing gewerkt heeft. 
In 1995 publiceerde hij zijn finale bewijs van ruim honderd bladzijden dat de stelling van 
Pythagoras alleen opgaat voor tweede macht. 
‘Het is onmogelijk een derde macht op te splitsen in twee derde machten, of een vierde 
macht in twee vierde machten, of in het algemeen elke macht hoger dan de tweede in 
twee machten met diezelfde graad: voor welke stelling ik waarlijk een spectaculair bewijs 
heb gevonden. Deze marge is te smal om het te bevatten’ (Pierre de Fermat 1601-1665)
Fermat had gelijk, maar zijn vermeende bewijs kon onmogelijk volstaan. 

Na het laatste ontbijt verlieten we het Almeida hotel in Curia. De grote hall was vroeger het 
post- en telegraafkantoor met prachtig oud meubilair en een gammele lift als een open 
kooi met spiegels en glasraampjes. De postkaarten van de kinderen werden ingeleverd. 
De grote klok van Garnier-Paris was aan de gevel stil blijven staan. Voor ons zat de 
geschiedenis er op. Tijdelijk.

Wanneer na twee maanden niemand van de familie of vriendjes de postkaarten van onze 
kinderen had ontvangen, toch even de hotelreceptie gebeld. 
Een paar weken later kwam de brief met hoofding van Alexandre de Almeida en excuses. 
De piccolo die naar het leger diende, had de postkaarten achter de spiegels in de vele 
kamers verstopt en de postzegel-escudo's soldaat gemaakt. 
Wat kon hij doen om dit euvel te verhelpen?
Een fles Bussaco leek ons een goed idee. 

Nog een maand later kreeg ik op mijn rechtstreeks toestel een onbegrijpelijk telefoontje. 
Wellicht een asielzoeker, illegale vreemdeling die ik probeerde duidelijk te maken dat ik 
hem niet verstond en dat hij zelf naar het praktijkadres diende te komen voor medische 
hulp. 

Opnieuw werd er gebeld, maar nu een vrouwenstem in gebroken Frans, want de 
Portugese chauffeur had een pak voor mij en stond op de parking van de snelweg aan de 
Carestel poort tot de Kempen bij Vosselaar. 
Of ik iemand kon sturen om het op te halen. 

Een krat Bussaco Tinto wijnen uit 1989 met de bruin gelakte koppen werd ons deel. 

Dit weekend verdween het oudste brugrestaurant van Vlaanderen uit 1974 in brutalistisch 
beton. Rest nog Curia en Bussaco.



Turnhout, zondag 6 maart 2016


