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Montesoffio in 2020
Lieve mensen,
Een jaar geleden hadden we niet kunnen vermoeden dat ons jubileum van vijftien jaar gasten ontvangen
op Montesoffio zo anders zou lopen. De coronacrisis heeft daar onontkoombaar voor gezorgd. Gelukkig
heeft het ons ook weer veel goede en nieuwe ervaringen gebracht.

Montesoffio in coronatijd; een veilige haven waar het altijd fijn toeven is.
Om bij het begin, de winterbelevenissen van Emile, te beginnen…
In de laatste weken van mijn reis door Nieuw-Zeeland (NZL) hoor ik steeds meer geluiden over een nieuw
virus dat in China diverse mensen in zijn greep houdt. De recreatieondernemers in NZL ontvangen de ene
na de andere annulering van Chinezen en Koreanen (een groot deel van de toeristen in NZL). Het lijkt erop
dat mijn terugreis naar Amsterdam via Seoul (Zuid-Korea) begin februari wel eens een probleem kan gaan
worden.
Niets blijkt minder waar. Zonder enige vraag of controle, ondanks de lange tussenstop in Zuid-Korea
(waar de epidemie dan al in volle gang is), loop ik zo door de aankomsthal van Schiphol naar buiten en
stap ik op de trein naar Amsterdam. Na één week in Nederland rijd ik half februari met mijn familie in een
paar volgepakte auto’s naar Montesoffio. We beginnen meteen met de snoei van de wijnranken. Tijdens
de eerste week op Montesoffio komen er verontrustende berichten in het nieuws uit het dan door corona
zwaar getroffen Lombardije. We beginnen ons af te vragen of de snoeiers nog wel door het afgesloten
Lombardije terug naar huis kunnen rijden en of Anja later in het voorjaar wel naar Montesoffio kan
komen. De familie is goed thuisgekomen. Ik zou wat later in maart terugrijden naar Nederland, maar dat
ging dus niet meer…
Zoals we nu weten, gaat Europa wat later helemaal op slot en we zien door de omstandigheden tot ver in
juni geen mogelijkheid om op en neer te reizen tussen Nederland en Italië.
Gelukkig heeft Anja een goed onderkomen in Nederland, met veel
meer bewegingsvrijheid dan in Italië, en voor mij is het geen
probleem om alleen op Montesoffio te zijn. Het is prachtig weer en
ik ben de hele dag lekker buiten bezig. Er is eindelijk tijd om de
olijfbomen weer heel goed en grondig te snoeien, het terras bij het
zwembad te renoveren en ik ga voortvarend verder met het
schuren en opnieuw schilderen van de luiken. Normaal komt het
daar simpelweg niet van, doordat tegen de tijd dat het goed
schilderweer is
de eerste gasten
arriveren om
van de rust op
Montesoffio te
genieten. Het is
wel jammer dat
ik nu alles in
mijn eentje moet
doen, want dit
jaar komt echt
helemaal
niemand langs.
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Deze ‘mensencrisis’ geeft de dierenwereld op het landgoed de kans om vrolijk dartelend het voorjaar in te
wijden en tot ver in juni vrijuit rond te scharrelen zonder door mensen te worden gestoord. Ik zie dat onze
eekhoorn een familie heeft gesticht en terwijl ik bij het zwembad bezig ben, loopt er niets vermoedend een
grazend hert voorbij. Op een avond word ik opgeschrikt door een das die op het terras bij de voordeur op
zoek is naar iets eetbaars. Bij het huis is niets te eten, maar getuige de graafsporen in de hellingen - op
zoek naar nesten van insecten - des te meer.

Ondertussen heb ik veel overleg met Anja, die nog steeds in Diemen zit, over wat dit allemaal voor
Montesoffio betekent en hoe we deze onverwachte wending het beste het hoofd kunnen bieden. Het
loopt uiteindelijk met een sisser af, want Italië opent op tijd zijn grenzen voor toeristen. De zwaarste vaste
lasten worden verlicht door de overheid en voor zover er annuleringen zijn, worden die grotendeels
opgevuld met boekingen door oude bekenden van ons landgoed, die weten dat het er veilig toeven is.
Eind juni hebben we onze eerste gasten, een nonna uit Bologna die vier maanden op een flatje in ‘lock
down’ heeft gezeten. Ze wil met haar zoon en kleinkinderen genieten van de vrijheid en frisse lucht.
Mede dankzij de alom aanwezige ruimte rondom ons huis en de appartementen én het prachtige weer
deze zomer, hoeven we gelukkig niet veel te doen om Montesoffio coronaproof te laten functioneren. Het
leven speelt zich veelal af in de buitenlucht en Le Marche kent vanaf het begin weinig besmettingen. Alle
randvoorwaarden voor een veilig verblijf op Montesoffio, ook voor onszelf.
Grote hulde ook aan al onze lieve gasten die meehelpen Montesoffio veilig te laten functioneren. Ook
tijdens de gezamenlijke maaltijden, waarvoor wij de lange tafel langer maken, neemt iedereen zijn
verantwoordelijk en houdt op gepaste afstand rekening met elkaar. Niemand laat zich weerhouden om te
genieten van een welverdiende vakantie.
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Ieder jaar verzamelen en bedenken we nieuwe recepten om uit te proberen en ook dit jaar hebben we
favorieten: witlofsalade met bresaola en omeletlinten en sinaasappeldressing en wat dacht je van de
verse vijgen met pancetta, roomkaas en balsamico uit de oven, mmm…
We zijn bezig om de meest favoriete recepten van onze gasten op onze website te plaatsen, dus houd die
in de gaten, als lekker eten je lief is.
De kinderen maken we het meest blij met een simpele pasta of hamburger met friet. Soms proberen we
ze met stoofpeertjes of appelmoes uit eigen tuin, of met bruine suiker bestrooide worteltjes uit de oven, te
verleiden tot het ook eten van groenten.
De kinderen verrijken onze woordenschat elk jaar weer. Wisten jullie dat we een opblaaskelder hebben?
Klinkt luguber maar het is het schuurtje waar alle opblaasbeesten en goaltjes voor het zwembad aan het
einde van de dag in verzameld worden. Onze ‘salone’ wordt al jaren de ‘WiFi-kamer’ genoemd en deze
zomer komen wij erachter dat je elkaar niet meer met elkaars naam aanspreekt, maar met “hé, gast…”.
Het is leuk om te merken dat veel van onze ‘Montesoffio kinderen’ na de vakantie contact met elkaar
blijven houden via een ‘Montesoffio groepsapp’.
Een andere innovatie, die niet aan Montesoffio voorbij gaat, is het elektrisch rijden. Dit jaar vieren we de
mijlpaal van de eerste gasten die het hele traject naar Barchi afleggen met een elektrische auto. We
juichen dit initiatief toe en gaan daarom elektrische laadpunten op Montesoffio plaatsen.
Als de zomervakantie bijna voorbij is en onze Nederlandse gasten langzaamaan terug naar huis gaan,
krijgen we een verrassende ‘tweede golf’ gasten op Montesoffio. Vakantiegangers van andere
nationaliteiten dan we normaal gewend zijn boeken last minute via Booking en Aibnb. Het zijn vooral
Italianen, maar ook gasten uit Duitsland en Frankrijk. Allemaal op zoek naar een veilige (alternatieve)
vakantiebestemming in landelijk gebied.
Na enige aarzeling schuiven ze toch ook aan de lange tafel aan. Want je weet, als het eten anders wordt
klaargemaakt dan ze gewend zijn door ‘la mama’ dan is het niet goed. De meeste Italiaanse gasten slaan
ons ontbijt met yoghurt, eitjes en bruine boterhammen en kaas over. Ze hebben liever een kop koffie met
een mierzoet zompig broodje.
Het lijkt er even op dat de druiven dit jaar niet worden geplukt als de plukkers begin oktober nog steeds
niet zijn gearriveerd. Mede door tegenvallende wijnverkopen en een daarmee samenhangend tekort aan
lege wijntanks besluit Guerrieri onze druiven deze keer laat te plukken. In plaats van dat de druiven
dezelfde dag worden geperst, worden ze nu eerst enkele weken in gestapelde kratten in een loods te
drogen gelegd. Daartoe worden alle druiventrossen nog zorgvuldiger dan normaal met de hand geplukt
en netjes in kratten gelegd. Een tijdrovende klus met veel bukwerk. Na droging worden ze geperst, vergist
tot wijn en uiteindelijk in houten vaten verder gerijpt, tot een vast en zeker overheerlijke dessertwijn. Een
aantal jaren terug zijn onze druiven via dezelfde weg ook in houten vaten terechtgekomen, waarvan wij
komend voorjaar de eerste resultaten hopen te mogen proeven.
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Als half oktober de rust op Montesoffio is teruggekeerd en er in Nederland al druk wordt gespeculeerd
over een aanstaande ‘tweede golf’, beginnen wij aan de laatste werkzaamheden voor de winterstop in en
rondom het huis. Onze vaste club (semi)familieleden die komt helpen met het plukken van de olijven, het
snoeien van de fruitbomen en andere najaarsklussen, laat zich testen voor vertrek uit Amsterdam.
Gelukkig blijken ze allemaal coronavrij te zijn en het lukt ons om, net vóór de inmiddels ook in Italia
opkomende tweede golf, alle werkzaamheden af te ronden. We hebben een goede olijvenoogst en voor de
feest- en vakantiedagen reist de hele club terug naar Nederland.

Wat staat ons te wachten in 2021?
Zo’n jaar als 2020, geeft maar weer eens aan dat van tevoren niets zeker is, maar daar laten wij ons niet
door weerhouden om straks weer vol vertrouwen verder te gaan op de ingeslagen weg voor Montesoffio.
De ‘coronaproof of the pudding is in the eating’ en er is nog zoveel te doen en om naar uit te kijken!
We willen ons aanbod aan huisgemaakte producten verder uitbreiden. De limoncello, verse pesto en
tapenade was zo’n succes het afgelopen jaar, dat we snel door onze voorraad heen waren. Er staan ook
al een paar (deels uitgestelde) bruiloften, verjaardagsfeesten en cursussen op het programma en in
samenwerking met Elly van ‘www.mijnitaliaansebruiloft.nl/‘ willen we meer bruiloftsgasten en daarnaast
ook mensen die een jubileum willen vieren naar Montesoffio halen.
We willen ook de fiets- en wandeltochten vanaf het landgoed meer gaan promoten. En natuurlijk blijven
we iedereen aanmoedigen om de lekkerste wijnen op de mooiste wijnlandgoederen in Le Marche te
komen proeven. Dat kan ook tijdens een lang een weekend, of een midweek en buiten het hoogseizoen,
want Le Marche is een van de mooiste en veiligste regio’s van de wereld.
Waar we nog een definitief besluit over moeten vellen is of we weer voor vijf jaar doorgaan met de
wijngaard in zijn huidige vorm en/of dat we het aantal olijfbomen gaan uitbreiden. Ook willen we meer uit
de moestuin gaan halen, voordat alles is opgegeten door de konijnen en fazanten.
Jullie kunnen ons natuurlijk nog steeds blijven volgen via onze ‘social media’ kanalen:
www.facebook.com/Montesoffio5, www.instagram.com/countryhousemontesoffio/ en
www.youtube.com/user/montesoffio5. En als jullie ons ‘liken’ en ‘delen’ is dat helemaal mooi!
En iedereen die komend jaar bij ons boekt, krijgt van ons een digitale reisgids van het Noordelijke deel
van Le Marche cadeau, speciaal voor ons uitgegeven door het vorig jaar eveneens jubilerende Ciao Tutti!

Wij wensen iedereen hele
vrolijke en mooie feestdagen
en een gezond 2021!

