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lk jaar luidt willens nillens vernieuwing in.
Zo moesten we in 2022 afscheid nemen (op
het VRT-scherm althans) van tv-sporticonen
Michel Wuyts en Frank Raes. Met het nieuwe anker
Aster Nzeyimana zou de voetbaltalkshow Extra
Time moderner worden. Dat werd al duidelijk
in een inleidend filmpje op de sociale media
van Sporza, waarin Aster het nieuwe decor een
‘mindfuck’ noemde. Het lijkt ouwelijk en seutig,
maar ik moest gaan opzoeken wat het betekent.

BART LAMERS

VAN ‘MINDFUCK’
TOT ‘AWKWARD’

CO LU M N

BELLO

Het zijn termen die eeuwenlang meegingen,
maar nu toch lijken uitgestorven, zoals sommige
prachtige uitdrukkingen. Kende een arbiter er
echt helemaal niks van, dan wist die niet dat er
een blaas in een bal steekt. Minder elegant en
wat venijniger klonk de kreet ‘voale zwette!’,
toen je dat nog kon roepen zonder eventuele
raciale bijbedoelingen. Het was couleur locale die
rond een voetbalveld hing, die nu is uitgevlakt
En nog altijd weet ik niet wat er zo ‘mindfuck’ aan
door wat modieuzer en bekakter jargon.
is, maar het klinkt wel hip. Onlangs moest ik ook
opdiepen wat ‘awkward’ betekent. Het wil zeggen
Vroeger werd ook niet alles plat bediscussieerd
‘ongemakkelijk’. Dat blijf ik dan maar gebruiken,
door kenners die urenlang aan het woord zijn. Bij
temeer ik ‘awkward’ niet correct krijg uitgesproken.
een doelpunt van Kevin de Bruyne, ‘van buiten de
Hip is ook het taaltje van de analisten van Extra
carré’, kregen we in Extra Time te horen dat Kevin
Time, die het hebben over inverted wingbacks,
zijn omgeving goed gescand had. Waarna nog een
ballen in de eerste of tweede zone, gevaarlijk zijn
hele rits bijzondere talenten aan de actie werden
in de omschakeling, een clear error, een box-totoegeschreven. Terwijl Kevin zelf liet optekenen
box, een steal, een restverdediging, een valse 9...
dat hij geen aanspeelpunt zag en dan maar op doel
knalde. Zo intuïtief kan voetbal zijn. Aan de tafel
De oudere voetballiefhebber hoort het soms
van de analisten lijkt het allemaal hogere wiskunde.
in Keulen donderen. Waar is de ouderwetse
Dankzij de bijzondere opmerkzaamheid van Filip
‘centervoor’ gebleven? Bestaat de ‘halfback’, de
Joos leren we hoe iemand zijn steunvoet zet om
libero, de voorstopper of de extrème rechts nog?
de bal met een fractie van de wreef te beroeren.
Wordt er door de scheidsrechter nog een ‘bal à l’aire’
En wij maar denken dat Patje Goots de netten
gegeven? Wordt er nog een ‘amorti’ met de borst
op het Kiel en de Bosuil zonder na te denken
gedaan? Wordt er nog een pint gedronken ‘onder
bol zette! Vaak zijn die analyses oervervelend.
den tème’? Wordt de ‘feuille’ nog door ‘den delegué’
ingevuld? Wordt er nog een zware ‘foolbal’
Eigenlijk zou je zo’n hele voetbaldiscussie
begaan? Bestaat de ‘backlijn’ nog?
kunnen beperken tot de nuchtere wijsheid
die al eeuwenlang in Antwerpse en
Kempense kantines wordt verkondigd:
‘elleke mats mut gespeld weurre’.

Bart Lamers (1967): Als auteur,
redacteur en copywriter vergast deze
Herentalsenaar ons in elke Bello op een
intimistische column, met een eigen
kijk op de wereld en een fijne neus
voor couleur locale die hij op
empathische manier beschrijft…
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15 BEROEMDHEDEN
DIE HUN NAAM LIETEN VERANDEREN
We kennen hen als Whoopi Goldberg,
Katy Perry, Audrey Hepburn en Vin
Diesel, maar hun ouders noemden
hen eigenlijk Caryn Johnson, Katheryn
Hudson, Edda van Heemstra HepburnRuston en Mark Sinclair. Heel wat
beroemdheden hebben zichzelf een
eigen (artiesten)naam toegemeten,
maar waarom eigenlijk? De redenen
blijken vaak heel wat verder te gaan
dan een simpele ‘het klinkt gewoon
beter’. Hieronder geven we je vijftien
markante voorbeelden.
WINONA RYDER (WINONA HOROWITZ)
Lang voor ze weer eindelijk weer mocht meespelen in een topserie (Stranger Things), was
Winona Ryder samen met andere grote namen
als Alicia Silverstone en Drew Barrymore een
van dé snelst rijzende sterren aan het firmament – niet alleen omwille van haar rollen
in Beetle Juice, Great Balls of Fire!, Edward
Scissorhands, Mermaids en Bram Stoker’s
Dracula, maar ook omwille van haar liefdesrelaties met een resem filmhelden, waaronder
(even ademhalen) Johnny Depp, Matt Damon
en Keanu Reeves. Dat haar eerste rol als Rina in
Lucas als een verrassing kwam, lijkt echter vast
te staan. Toen de filmmakers de op dat moment vijftienjarige beginnende actrice vroegen onder welke naam ze haar credits wilde
krijgen, was Winona Horowitz naar een album
van soul- en rockartiest Mitch Ryder aan het
luisteren en besloot ze een beetje impulsief om
diens achternaam te gebruiken. Interessant detail: volgens Ryder zelf is ze technisch getrouwd
met Keanu Reeves (Mitch Ryder-Reeves, dus),
aangezien regisseur Francis Ford Coppola een

Tom Cruise © Gage Skidmore

echte priester had laten opdraven om de bruiloft van de personages van haar en Keanu met
elkaar in de echt te verbinden in een scène uit
Bram Stoker’s Dracula.

BRUNO MARS (PETER GENE HERNANDEZ)

Winona Ryder © Karon Liu
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Singer-songwriter Bruno Mars is eigenlijk geboren met een heel Spaans klinkende naam,
maar was een behoorlijk mollige baby, wat
zijn vader noopte om hem telkens ‘Bruno’ te
noemen, naar de eveneens omvangrijke WWFworstelaar Bruno Samartino. Zijn achternaam
ontleende de blijkbaar niet al te bescheiden
zanger aan het feit dat meisjes hem naar eigen
zeggen ‘out of this world’ (en dus fantastisch)
noemen.

TOM CRUISE
(THOMAS CRUISE MAPOTHER IV)
Als veer tienjarige zat Thomas Cruise
Mapother IV – de zoon van nomadische
ouders met wortels in Duitsland, Ierland en
Engeland die zo’n 9 eeuwen terug te traceren zijn in de tijd – nog op seminarie om
priester te worden. Eenmaal de jongeman
aan een acteercarrière kon beginnen, was
het echter niet zo handig om drie voorgangers te hebben die allemaal dezelfde naam
deelden en werd de naam dus lichtjes
veranderd. We vermoeden dat ex-vrouwen Mimi Rogers, Nicole Kidman en Katie
Holmes daar ook niet rouwig om waren,
trouwens.
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met een andere achternaam: Bottom. Nu kan
het misschien lijken alsof Hollywoodproducers
sowieso al niet zoveel zin hebben om iemand
naar voren te schuiven met een naam die ook
‘kont’ kan betekenen, maar dat is niet de reden waarom die werd gewijzigd. De ouders
van de man die later een Oscar zou winnen
als de Joker waren lange tijd immers lid van
de christelijke antikapitalistische hippiesekte
The Children of God (de ‘Kinderen van God’),
die een tijdlang meer dan 150.000 volgelingen,
verspreid over enkele honderden communes,
kende. Volwassen leden gingen niet werken
(dat was voor ‘systemieten’) en kinderen liepen
geen school, al werd de jonge acteur in spe er
wel op uitgezonden om gitaar te spelen terwijl
zijn zus Rain zong om ‘potentiële bekeerlingen’
aan te trekken. Toen sekteleider David Berg niet
alleen zijn boodschap van vrije liefde begon
uit te dragen, maar ook de praktijk van ‘flirty
fishing’ – een soort godsdienstige prostitutie
– introduceerde, hadden zijn ouders er genoeg
van en vertrokken ze uit hun commune…
ondanks het feit dat papa John Bottom al tot
‘aartsbisschop van Venezuela’ was benoemd.
Om de collectieve wedergeboorte van het
volledige gezin te benadrukken, veranderden
moeder en vader de achternaam van hen en
hun kroost naar ‘Phoenix’, wat dus effectief verwijst naar een feniks die uit zijn eigen as verrijst.

SYMBOOL (PRINCE ROGERS NELSON)

Joaquin Phoenix © Harald Krichel

Veel muziekliefhebbers (en wellicht ook toondove melodiehaters) trokken hun wenkbrauwen
op toen Prince – geboren als Prince Rogers
Nelson en ook al figurant in het verhaal rond
Sinéad O’Connor hierboven – zijn naam veranderde tot een symbool. De man werd dan
maar ‘The Artist Formerly Known as Prince’ (‘De

SHUHADA’ SADAQAT (SINÉAD MARIE
BERNADE T T E O’CONNOR /SINÉ AD
O’CONNOR/MAGDA DAVITT)
De Ierse Sinéad (Bernadette) O’Connor scoorde
ooit een megahit met Nothing Compares 2U,
maar wist daarna nooit meer een song uit te
brengen die de aantrekkingskracht van die wereldsong wist te evenaren. In 2018 besloot ze
bovendien om opeens op tour te trekken onder de naam ‘Magda Davitt’ en sinds haar bekering tot de islam gaat de ex-punkster die moest
overgeven als ze alcohol dronk als Shuhada’
Sadaqat (een verbastering van het Arabische
‘Shahada’) door het leven. Overigens is er een
band met Prince, die even later in dit artikel aan
bod komt: die schrééf Nothing Compares 2U
immers, maar toen Sinéad tijdens een bezoek
aan Prince in Los Angeles weigerde om niet
te vloeken op tv, zou hij volgens de zangeres
hebben geprobeerd om haar te slaan.

JOAQUIN PHOENIX (JOAQUIN BOTTOM)
Joaquin, River, Summer, Liberty en Rain
‘Phoenix’ werden allemaal eigenlijk geboren
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Prince/Tafkap © pxhere
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Kit Harrington © Gage Skidmore

Artiest Die Vroeger Gekend Was Als Prince’)
genoemd, maar toch was die wijziging niet
zo gek als ze misschien leek: de popster was
gewoon aan het proberen om een uitweg te
vinden uit het naar verluidt behoorlijk slechte
contract dat hij met Warner Bros. had afgesloten en wilde bovendien de aandacht trekken
op het ‘feit’ dat heel wat popartiesten zwaar in
de zak werden gezet door de muziekindustrie.

MICHAEL J. FOX (MICHAEL ANDREW FOX)
Weinig filmsterren die de laatste jaren zo
graag gezien worden door hun collega’s als
Michael J. Fox – een gevolg van het feit dat
de man ondanks zijn vergevorderde ziekte
van Parkinson toch met zoveel verbetenheid
is blijven acteren. De ster uit de Back to the
Future-films werd oorspronkelijk geboren als
Michael Andrew Fox, maar toen hij zich onder
die naam wilde registreren bij SAG (de ‘Screen
Actor’s Guild’, dus de Amerikaanse acteursvakbond), bleek een andere acteur met reeds honderden credits op zijn conto al dezelfde naam
te hebben. Onze ‘nieuwe’ Michael vond echter
dat ‘Michael A. Fox’ wat hoogdravend klonk en
koos dan maar voor een ‘J.’ als middelste naam,
als eerbetoon aan acteur Michael J. Pollard.
Het markantste aan het bovenstaande feit?
Als er geen Michael Fox in de jaren vijftig had
bestaan, zou ‘Michael J. Fox’ niet bestaan…
en dat is natuurlijk exact het plot uit de eerste Back to the Future-prent. Wat alles nog
vreemder maakt: Michaels personage Marty
ontmoet in 1955 zijn eigen vader, George
McFly, die hem vertelt dat hij een grote fan
12 BELLO LIFEstyle magazine

is van de tv-serie Science Fiction Theatre. In
de film gebruikt Marty die kennis later om
zijn moeder te manipuleren, maar feit is dat
de ‘oorspronkelijke’ Michael Fox verschillende
rollen heeft gespeeld in diezelfde tv-serie…
in 1955! In een andere aflevering uit Science
Fiction Theatre die in datzelfde jaar werd uitgezonden, ontdekt een koppeltje dat in de rand
van de stad woont dat hun buren tijdreizigers
zijn uit de toekomst: een beetje het plot van
Back tot he Future, dus, alleen bekeken vanuit
een ander perspectief.

KIT HARINGTON
(CHRISTOPHER CATESBY HARINGTON)
De meeste ouders hebben wel bijnamen voor
hun kinderen – vooral als die nog jong zijn –
en dus is het niet zo vreemd dat Christopher
Catesby Haringtons moeder en vader hem
vroeger ‘Kit’ pleegden te noemen. Dat ze hun
zoon nooit vertelden wat zijn echte naam
was, is echter wat… euh… ‘minder’ gebruikelijk. Toen Christopher op elfjarige leeftijd zijn
naam moest schrijven onder een test, merkten
zijn leraars dat op. Toen ze de verbouwereerde schooljongen diets probeerden te maken
dat hij eigenlijk ‘Kit’ heette, probeerde hij hen
aanvankelijk nog ‘duidelijk’ te maken dat ze
verkeerd waren, maar de onderwijzers hielden voet bij stuk. Eenmaal thuis confronteerde
Christopher hen met de waarheid… en werd
hij naar eigen zeggen toch wel een beetje
kwaad op zijn moeder.
Nadat Kit dankzij Game of Thrones wereldwijd
bekend was geworden onder de naam die

voor hem het meest vertrouwd klonk, werd
hem gevraagd waarom zijn familie hem nooit
had verteld hoe hij echt heette. Zijn antwoord:
‘Ik heb geen flauw idee! Ik denk dat ze konden
zien dat ik Kit wilde zijn, maar Christopher was
een beetje traditie. Mijn broer heet Jack, maar
zijn echte naam is John. Kit is traditioneel afgeleid van Christopher, het wordt alleen niet
zo vaak gebruikt.’

CREED BRATTON
(WILLIAM CHARLES SCHNEIDER)
Wie de Amerikaanse versie van The Office
nooit gezien heeft, moet zich dringend bezinnen, want de mockumentaryserie is misschien
wel een van de beste (politiek incorrecte) sitcoms die we ooit hebben gezien. Een van de
vele hilarische personages is de bizarre Creed
Bratton, die is vernoemd naar… de échte
Creed Bratton! Straffer, nog: de verhalen die
Creed vaak over zijn leven vertelt en waarmee
de papierverkoper steevast iedereen op kantoor mee verbaast, lijken wel zo weggelopen
te zijn uit Creeds échte leven: de man was vroeger immers een van de leden van The Grass
Roots, een van de bekendste hippiebands ooit.
In bekendheid moest de groep enkel collega’s
als The Byrds boven zich laten, maar Creed en
zijn medemuzikanten gingen wel op tournee
met grote namen als Janis Joplin en kenden
wereldwijd heel wat succes.
Desondanks werd de acteur niet geboren als
Creed Bratton, maar wel als William Charles
Schneider. Toen William op een dag wakker
werd nadat hij té dronken was geworden door
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een hele nacht ouzo te hijsen, vond hij een stukje papier
met daarop een reeks namen gekribbeld. Eentje daarvan
was niet doorstreept en sprak hem het meeste aan: Creed
Bratton. Ondanks het feit dat hij zich nooit meer heeft herinnerd waarom hij (of iemand anders) ooit die namen had
opgeschreven, gaat onze William sindsdien door het leven
onder die naam.

P!NK (ALECIA BETH MOORE)
Ook als mama is Alecia Beth Moore haar rockattitude gelukkig nog niet kwijt, maar dat zou niemand die de keuze achter haar artiestennaam kent niet mogen verbazen. Ze was
immers (zeer terecht) een grote fan van Reservoir Dogs en
daarin deelt het schitterende personage van Steve Buscemi,
Mr. Pink, haar ‘brutale’ houding. Mr. Pink is wat bijdehand
en blijkbaar kon Alecia zich daar voldoende in vinden om
zichzelf P!nk te noemen… al ligt de oorspronkelijke motivatie wat verder terug in de tijd, toen enkele pestkopjes
haar broek naar beneden trokken in het openbaar en ze
zo hard moest blozen dat iedereen begon te lachen met
haar roze wangen. Recentelijk gooide P!nk daar nog een iets
pornografischere verklaring bovenop: ‘Mijn beste vriend
had nog nooit de vagina van een blank meisje gezien, dus
vroeg hij of hij ze mocht zien. Ik deed dat en hij zei: “Het is
roze!” Toen begonnen mijn vrienden me Mr. Pink te noemen.’ Wat de vriend daarna heeft gedaan, deelde P!nk (nog)
niet met de media.

HENRY ROLLINS (HENRY GARFIELD)
Henry Rollins kennen we nog van zijn tijd als frontman
van de legendarische hardcorepunkband Black Flag en de
commentaren van Beavis & Butt-Head rond ’s mans exploderende nek in videoclips van zijn eigen (eerlijk gezegd
betere) solonummers als ‘Liar’. Nu de mensenrechtenactivist zich voornamelijk heeft toegespitst op gesmaakte
‘spoken word performances’ (zeg maar ‘stand-up comedy’
Nicolas Cage 2010 © Guillaume Paumier

Pink @Grammys2014 © Dmileson

voor niet-komieken), geniet hij weer globale aandacht, maar dus
nog steeds niet onder zijn echte naam, Henry Garfield. Toen een
toen nog jonge Garfield werd opgenomen door de meer ervaren
bandleden van Black Flag, waarschuwden die hem er immers voor
dat punkmuzikanten een soort roos op de rug kregen van de LAPD
(de ‘Los Angeles Police Department’) en dus koos hij er maar voor
om verder door het artiestenleven te gaan als Henry Rollins, naar de
school waar de zus van een van zijn medeartiesten naartoe ging.
Allemaal om zo de politie te kunnen ontlopen, dus.

NICOLAS CAGE (NICOLAS KIM COPPOLA)
We vergeten het soms (of hebben het nooit geweten), maar topacteur Nicolas Cage – even goed bekend omwille van zijn acteertalent
als om zijn vermogen om zijn vergaarde rijkdom kwijt te spelen –
is eigenlijk de neef van niemand minder dan /producer/scenarist/
wijnboer Francis Cord Coppola, de filmmaker achter legendarische
rolprenten als The Godfather, American Graffiti, Apocalypse Now,
The Cotton Club en The Conversation. Zonder oomlief was Nicolas
mogelijk zelfs geen acteur geworden, want het was Francis die hem
weghield bij de Amerikaanse ‘handelsmariniers’ door hem een rol te
geven in Rumble Fish en daarmee zijn acteercarrière katapulteerde.
Natuurlijk is het niet leuk als iedereen denkt dat je zonder een bekend familielid nooit een kans zou hebben gekregen en dus besliste
Nicolas nadat hij op de filmset zelf werd gepest omwille van zijn
afkomst al vlug om zichzelf een andere naam toe te meten. ‘Nick’ was
altijd al een befaamde ‘geek’ en comicliefhebber – het is geen toeval
14 BELLO LIFEstyle magazine
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Sting © Andrew Gardecki

dat hij nog voor superheldenfilms werden geperfectioneerd Johnny Blaze mocht spelen in
Ghost Rider, in de rol kroop van Big Daddy voor
Kick-Ass, de stem van Superman mocht zijn in
Teen Titans Go! To the Movies (en van SpiderMan Noir in Spider-Man: Into the Spider-Verse),
bijna Superman zelf mocht spelen in een film
van Tim Burton die uiteindelijk nooit werd gemaakt en zich aan het sublieme oeuvre van
gotische horrorauteur H.P. Lovecraft waagde
in het recente en overigens uitstekend verfilmde Color Out of Space. Hij heeft zelfs een
tatoeage van Ghost Rider zelf op zijn lijf. Dan
is het misschien niet erg verwonderlijk dat de
acteur zich door een van zijn favoriete comics
liet inspireren om een artiestennaam te vinden,
namelijk ‘Power Man’ Luke Cage.
Overigens weten we niet of Nicolas Cage
even bezorgd is om de mogelijkheid dat
zijn eigen kinderen zouden gepest worden,
want hij noemde zijn eigen zoon… Kal-El, de
Kryptoniaanse naam van ‘Supes’ zelf. Nick is
binnenkort te zien in zelfsatire The Unbearable
Weight of Massive Talent, waarin hij met zichzelf mag lachen à la David Hasselhoff in het erg
vermakelijke Hoff the Record. Wij gaan kijken,
jij toch ook?

STING (GORDON SUMNER)
De meeste beroemdheden in dit artikel kozen
zelf hun artiestennaam, maar Gordon Sumner
kreeg de zijne eigenlijk van zijn eigen vrienden.
Hij pleegde immers op te treden in een shirt
met gele en zwarte strepen… wat natuurlijk
doet denken aan een bij of een wesp en, ja,
die steken. Vandaar dus ‘Sting’. Of hoe er ook
gewoon simpele redenen bestaan.
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DAVID BOWIE (DAVID ROBERT JONES)
Minder simpel: David Jones. In het begin
van zijn carrière trad de man die later in de
huid zou kruipen van Ziggy Stardust, Aladdin
Sane en The Thin White Duke op als Davie
Jones… tot een andere Davy Jones bekend
zou worden in Londen en uiteindelijk zelfs
toe zou treden tot de zwaar gemediatiseerde
Beatlesklonen, The Monkees. David Robert
zag zich dus genoodzaakt om zijn eigen
naam te veranderen en liet zich inspireren
door een van de bekendste vechtmessen
uit de geschiedenis: een bowiemes, wellicht
zo genoemd naar de man voor wie het was
gemaakt door broer Rezin Bowie, namelijk
messenvechter James Bowie (die volgens
sommige geschiedschrijvers maar daadwerkelijk betrokken was bij een enkel messengevecht in plaats van bij de dozijnen schermutselingen waar zijn familie over vertelde).
De ‘meisjesnaam’ van diens moeder was
overigens ‘Jones’ en dus was de connectie
snel gemaakt.
Grappig genoeg is David Bowies eigen zoon,
die geboren werd als ‘Zowie Bowie’, de omgekeerde richting uitgegaan: hij wilde niet teren op een bekend klinkende naam (of wilde
gewoon minder geassocieerd worden met
ouders die zwaar aan de drugs verslaafd waren) en koos daarom eerst voor het wel heel
‘platte’ Joe en uiteindelijk voor het heel kleurloze ‘Duncan Jones’. Duncan is ondertussen
een gevierde filmregisseur en scenarist, met
onder andere Moon onder de riemen, een
film waarin Sam Bell (Sam Rockwell) als enige
astronaut op de maan niet meer weggeraakt
uit zijn basis en…

Wacht eens even: is dat niet het plot van Space
Oddity?
Hmmmm…

KATY PERRY (KATY HUDSON)
Voor Katy Perry zong dat ze een grote fan is van
lesbische seks, hield ze haar songteksten wat
zediger… of zullen we maar zeggen: véél zediger? Op zeventienjarige leeftijd bracht ze als
Katy Hudson immers een gospelalbum uit vol
christelijke muziek. Het werkje verkocht zo’n
200 exemplaren en verdween dan in de vergetelheid (en de pagina’s van Wikipedia), maar
voor de zangeres uiteindelijk haar sprong naar
lekker immorele popmuziek en al even immorele muziekuitgeverijen waagde, besloot ze om
haar naam te veranderen naar ‘Katy Perry’ om
zo de vergelijking met actrice Kate Hudson (die
eigenlijk Kate Salerno zou geheten hebben als
haar eigen vader – de echtgenoot van Goldie
Hawn – zijn naam niet had veranderd nadat
zijn band, The Hudson Brothers, beroemd was
geworden) te vermijden.
Om het nog wat vreemder te maken: actrice
Kate Hudson zelf zou liever zijn vernoemd naar
de man die haar echt opvoedde (acteur Kurt
Russell, naar wie ze haar zoon, Ryder Russell
Robinson, vernoemde), maar Katy Perry is wél
heel beschermend tegenover haar artiestennaam. In 2009 probeerden haar advocaten
zelfs de Australische Katie Perry (wél de naam
waarmee deze dame geboren was) te verhinderen om een naar zichzelf vernoemde
kledingwinkel te openen. Uiteindelijk liet de
artieste haar aanklacht vallen, maar niet voor
ze de nodige imagoschade had opgelopen.
Terecht, toch?
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WHAT’S ON YOUR MIND?

FRANK GALAN

De sympathieke zanger/componist/
tekstschrijver/producer Frank Galan
heeft inmiddels een carrière van ruim
30 jaar. Hij schreef méér dan 150 songs,
zowel in het Nederlands, Spaans als in
het Duits.
AAN WELK SCHOOLVAK HAD JE
DESTIJDS EEN GROTE HEKEL?
Wiskunde natuurlijk. Ik was heel goed in talen, maar ik was absoluut geen crack in alles
wat met wiskunde, chemie of natuurkunde
te maken had.

WAT ZOU JE DOEN,
MOCHT JE 1 DAG ONZICHTBAAR ZIJN?
Dan zou ik graag de hoogte in willen vliegen
en kijken wat er zich allemaal afspeelt in de
wereld. Om te zien of het waar is wat er allemaal wordt gezegd en geschreven.

WAT IS JE ULTIEME DROOM?
Samen met mijn vrouwtje vertoeven op
een onbewoond eiland en genieten van het
leven.

HOU JE VAN KOKEN?
Ik kan helemaal niet koken. Ik heb ooit eens
gekookt, maar het ging volledig de mist in.
Zowel letterlijk als figuurlijk.

Spanje. Ik ben een rasechte Vlaming, maar
iedereen zegt mij dat ik eruitzie, beweeg
en praat als een Spanjaard. Dus ik denk dat
Spanje toch wel ergens in een ver verleden
iets te maken heeft met mij.

HOU JE VAN FEESTEN?
Ik ben helemaal geen fuifbeest, want tijdens
mijn optredens zit ik automatisch in het feestgebeuren. En privé ben ik graag thuis met de
familie.

WAT TREKT JE AAN IN EEN VROUW?

tijd ontzettend veel films en tv-series. Meestal
zijn het Spaanse series, zoals “La casa de papel”, maar als er één serie is die er volgens mij
uitspringt, dan is het ongetwijfeld “La Reina
del Sur”.

WAT IS VOOR JOU HET GROOTSTE
TIJDVERLIES?

Bij mijn vrouw zijn dat haar schoonheid en
haar Amerikaanse looks die je in Vlaanderen
eigenlijk heel weinig of niet vindt.

Het rijden naar en terugrijden van een evenement of optreden.

KAN JE ALS BV NOG JE EIGEN
BOODSCHAPPEN DOEN?

WAT ZOU DE TITEL ZIJN VAN JE
AUTOBIOGRAFIE?

Ik had er een aantal: Vicky Leandros, Demis
Roussos, maar de allergrootste topper is nog
steeds Julio Iglesias.

Jaja, maar ik doe eigenlijk geen boodschappen
(lacht). Mijn vrouw doet die meestal.

“La Cara”, wat Spaans is voor “Het gezicht”.

WAT ZOU JE KOPEN MET JE LAATSTE 2
EURO’S?

Ik eet eigenlijk alles graag. Vis is niet zozeer mijn
ding, maar ik eet dan wel heel graag schaaldieren. Als ik iets moet opnoemen wat ik minder
graag lust, dan zeg ik kabeljauw.

Mafkezen.

WELKE FILM ZOU JE HERHAALDELIJK
OPNIEUW KUNNEN BEKIJKEN?

BEDANKT OM HIERAAN DEEL TE NEMEN,
FRANK GALAN!

We kijken door het coronagebeuren de laatste

Alsjeblieft!

BEN JE EEN LANGSLAPER?
Eigenlijk wel. Ik heb voldoende rust nodig.
Meestal slaap ik 8 uur of langer.

WIE WAREN JE JEUGDIDOLEN?

Een ijsje. Smaak: vanille.

GELOOF JE IN REÏNCARNATIE?
Ja, eigenlijk wel. Vraag me echter niet in wat
of hoe, want ik weet het niet. Maar ik geloof
er wel in, ja.
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WAT EET JE TOTAAL NIET GRAAG?

WAT DENK JE VAN PERSONEN DIE JE
STOMME VRAGEN STELLEN?
LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Nee, geen enkele keer.

Tekst: Bart Carteur / Foto: Nuyttens Services

WAT IS JOUW FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING?

BELLO FASHION

LENTE & ZOMER 2022

Valentino
Valentino

Ermenegildo Zegna

Het begint stilaan te kriebelen en met de
komst van de lente volgen ook de nieuwe
trends van dit voorjaar. Kleding maakt gelukkig en het dragen van kleurtjes kan je
een mentale boost geven.
Trends laten ook duidelijk zien dat modeontwerpers reageren op de grijze realiteit
van de pandemie, want ook dit voorjaar ga
je opvallen! Kleurrijke en gekke kleding zijn
alom aanwezig op de catwalks. Van roze
en groen tot geel, een heel regenboogpallet. Er is ook voor ieder wat wils, want de
ontwerpers gaan voor extremen zoals de
microrok (korter zusje van de minirok), het
maxi-kleed of een grote en ruime broek
voor de mannen.
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Valentino

BELLO FASHION

Fendi

Fendi

Wie dat wil kan ook wat body laten zien, ongeacht of hij maat S
of XXL draagt. Bij de mannen zien we veel zachte pasteltinten
terugkomen. Gendervrije mode is aan zijn opmars bezig, wat
vrij goed te zien is aan de voorjaarscollectie van Fendi. Kortom,
de voorjaarscollectie straalt optimisme uit: veel kleur, huid en
looks met een twist. Investeer dus in die microrok, powersuit
of oversized pantalon, want dit voorjaar gaan we echt knallen!

Valentino
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Ermenegildo Zegna
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Milano Fashion @Brecht

Un Poco Mas @Geel

Vulpes @Schilde
Van Den Bril @Rumst

Lingerie Ria @Malle
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Lot’Toute @Zoersel

BELLO FASHION

Seraphina’s @Zoersel

Van Tendeloo @Lille

"Life’s too short

TO WEAR BORING CLOTHES"
- Cushnie &Ochs

Wilan @Brasschaat

Herenmode Christof @’s Gravenwezel

Cermo @Zoersel
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RIVAGES DU MONDE START NU OOK IN
BELGIË MET HIGH-END CRUISES VOOR
NIEUWSGIERIGE MENSEN
Rivages du Monde is reeds 20 jaar DE
Franse expert voor culturele zee- en
riviercruises. De gespecialiseerde touroperator heeft nu beslist om Rivages
du Monde ook op de Belgische reismarkt te introduceren.
Rivages du Monde is er in twee decennia in
geslaagd om op een eigenzinnige manier het
concept ‘cruisen’ te verfijnen voor mensen met
een grote reishonger naar culturele ontdekkingen. Het concept is even eenvoudig als geniaal:
met kleine schepen en gelijkgestemden de
wereld ontdekken.
Gelijkgestemden, dat begint bij de taal. Er zijn
zowel Nederlandstalige, Franstalige als tweetalige cruises, met eigen, Belgische gastsprekers. Om het makkelijker te maken: Belgische
passagiers worden vanuit België begeleid
door mensen van hier. Voor sommige zeecruises is Zeebrugge zelfs de vertrek- en/of
aankomsthaven.
Rivages du Monde heeft een indrukwekkende
portfolio van kleinschalige zeeschepen, cruisejachten en riviercruiseschepen. Aan boord van
deze topschepen vind je enkel passagiers van
Rivages du Monde.
De cruises zijn gemaakt voor reizigers die een
bestemming optimaal en op een originele
manier willen ontdekken. De kleinschalige
schepen geven de kans om de natuur op een
intense manier te beleven, en om dichter bij de

World Explorer © Rivages du Monde

lokale culturen te staan. (Groenland, Marokko,
Cambodja, Vietnam…). De voordrachten aan
boord helpen om meer bij te leren over de
bestemming.
Rivages du Monde ontwerpt de vaarroutes
helemaal zelf. Deze unieke routes vindt men
nergens anders.
Tot slot, Belgen houden van duidelijkheid.
Daarom zijn alle prijzen steeds volpension,
met alle vluchten en transfers inbegrepen in
de prijs.

© All Ways Cruises - Adriatic
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Website: www.rivagesdumonde.be
Boeken kan via info@rivagesdumonde.be
tel 02/899 84 00 of via de reisagent
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DE BESTE CHEFS TER WERELD
Wie is de beste chef van het jaar? En wie is het best
in zijn of haar gastronomisch domein? Het is elk
jaar weer een relevante vraag die miljoenen lekkerbekken bezighoudt, maar toch zijn er slechts
enkele prijsuitreikingen met voldoende internationale allure om de vraag met enige autoriteit te kunnen beantwoorden. Terwijl sommige prijzen zich
eerder toespitsen op de beste restaurants, draaien

de Best Chef Awards puur om de persoonlijkheden die achter het fornuis staan zelf. Elk jaar
verandert de plaats waar de winnaars worden
aangeduid van stad en land en aangezien er in
september 2021 voor Amsterdam werd gekozen, mocht ons magazine zeker niet ontbreken.
Wij waren op zowel de Best Chef Awards als op
Gastvrij Rotterdam aanwezig, hier een relaas.

#1 Dabid Muñoz © Dirk Vandereyken

Een uitreiking als de Best Chef Awards gaat altijd gepaard met een aantal randevenementen.
Zo kon men drie dagen lang terecht op allerlei
verschillende lezingen en workshops. Dat we
hier dus niet alleen aandacht besteden aan de
chefs zelf, maar ook aan hun visie, is niet toevallig… en al zeker niet als blijkt dat de meeste
toppers op dezelfde lijn zitten met elkaar.

IN DE TOEKOMST
ETEN WE MINDER VLEES
In Amsterdam en later ook op Gastvrij
Rotterdam – een van de meest toonaangevende horecabeurzen van de Benelux – werd
er behoorlijk veel gepraat over de huidige
stand van zaken binnen de horeca en de wereld van de gastronomie, terwijl er ook gericht
werd nagedacht over de toekomst. Dat die
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gelukkig meer en meer in een vegetarische en
veganistische richting lijkt te liggen, werd onderstreept door de ‘MEAT-NO MEAT’-discussie
die een van de twee onderwerpen vormde
waarover tijdens de aftrap op 13 september
werd overlegd.
Inderdaad: ondanks het feit dat we nog behoorlijk veel chefs kennen die hun neus ophalen voor consumenten die minder of geen
vlees meer willen eten, lijkt het besef dat dieren
wel degelijk bewustzijn hebben én dat een
inkrimping van onze vleesindustrie onontbeerlijk is voor ons milieu, ook in de culinaire
topmilieus – of misschien zelfs vooral in de
culinaire topmilieus, waar men vaker (enkel)
met lokale boeren en producten werkt – door
te sijpelen. Ook met tweede onderwerp ‘FOOD

AND SPACE’ toonde de organisatie aan dat de
spreekwoordelijke neus ontegensprekelijk naar
voren is gericht.
Tijdens de ‘AREA TALKS’ van 14 september
kwamen achtereenvolgens ‘The Future of
Fine Dining’, ‘The Dark and Bright Sides of
Gastronomy’, ‘Dutch Gastronomy’, en ‘What
Is Sustainability’ aan bod, en reken maar dat
er heel wat ideeën werden gewisseld rond de
diverse coronamaatregelen en duurzaamheid.
Op Gastvrij Rotterdam viel dan weer niet alleen
op dat Nederlanders nog steeds enorm verzot
zijn op bitterballen – we konden het aantal
verschillende soorten gefrituurde bolletjes die
we in de handen kregen al na een paar uurtjes
aanwezigheid niet meer tellen – maar ook dat
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het Vegan Taste Lab een erg groot deel van
de beurs in beslag had genomen. Volgens de
organisatoren zelf bood de voorbehouden
ruimte ‘het meest complete overzicht van
verantwoorde en plantaardige producten
en leveranciers’ en die observatie kunnen we
moeilijk tegenspreken. De vele proevertjes van
exposanten als Purple Pride, ProVeg Nederland,
Evolution Meats, Cas & Kas, Tasty Roots by Lisa’s
Choice, Brandplants, Lisimo, Vegan Visboer,
Green Pro International en vele anderen maakten ook duidelijk dat men erin aan het slagen is
om de smaken en texturen van veganistische
alternatieven te perfectioneren.
Ook het tweede belangrijke thema waar bijna
iedereen over aan het praten was – duurzaamheid – kreeg niet alleen op de Best Chef
Awards, maar ook op Gastvrij Rotterdam een
erg centrale rol toebedeeld, met ‘Dit Smakt
naar Meer!’, een heel paviljoen dat volledig
aan het onderwerp was gewijd. Knap en
hoopgevend.

DE BESTE CHEFS TER WERELD
De prijsuitreiking van de Best Chef Awards
vond plaats in het mooie Rijksmonument Het
Sieraad en dat is geen toeval. Niet alleen zijn er
het knappe Atrium en drie prachtige zalen, de
evenementenlocatie vormt ook het thuis van
restaurant Daalder, dat dit jaar beloond werd
met een eerste Michelinster.
Bovendien kan Het Sieraad rekenen op een mooi
terras, dat bij onze aankomst aanvankelijk te klein
lijkt voor de receptie, maar uiteindelijk bleek alles
mee te vallen. Meer, zelfs: van alle conventies en
(film)festivals die we sinds de pandemie toesloeg
hebben bezocht, was deze misschien wel de
best georganiseerde. Met hapjes van Antonius
Caviar en gerechten van toprestaurants als
Daalder, De Librije en Restaurant Merlet werden
de aanwezigen gepast culinair verwend, maar

ast r

uiteindelijk waren alle aanwezigen er natuurlijk
vooral voor de prijsuitreiking zelf en die verliep
verrassend vlekkeloos, mede dankzij de ravissante ex-Miss België Virginie Claes.
Virginie moest geregeld naar haar nota’s kijken
(normaal als er zoveel namen voorbijkomen),
maar was ook niet vies is van een kwinkslag en
was tijdens de dagen vooraf duidelijk een oplettende en erg betrokken deelneemster aan het
hele gebeuren geweest.
Helaas gooiden de Belgen dit jaar geen al te
hoge ogen: met Gert De Mangeleer op plek
97 en Peter Goossens op de 43ste plaats wordt
nogmaals onderstreept dat we in ons land culinair dringend moeten innoveren. Maar al te
vaak moet deze journalist chefs interviewen die
smalend hun neus optrekken voor de moderne
gastronomie of zelfs voor vegetarische of veganistische gerechten, terwijl ze zelf bereidingen

otterda

brengen die we in letterlijk duizenden verschillende restaurants kunnen eten. Er is zeker ruimte
voor de traditionele keuken en het hoeft écht
niet allemaal moleculair te zijn, maar arrogantie
is nooit op zijn plaats en hopelijk tonen deze
prijzen dan ook dat we dringend een tandje
moeten bijsteken.
Onze Nederlandse vrienden deden het aanzienlijk beter met maar liefst tien chefs in de top 100,
al zat Nick Bril, die in Antwerpen actief is in The
Jane, daar ook bij. De indicatie van nationaliteit
was overigens niet altijd even consequent: soms
duidde die op het land waar het restaurant van
de desbetreffende chef zich bevindt, soms ging
het om diens nationaliteit.
De tijd waarin wij Belgen konden teren op onze
bieren en chocolade is overigens ook al voorbij,
maar helaas hebben nog niet alle brouwers
en chocolatiers dat door. Dat gezegd zijnde,
komt de grootste culinaire revolutie duidelijk
uit Spanje, want met 15 (!) laureaten in de top
100 lieten onze zuiderse collega’s iedereen in het
zand achter. Knap en honderd procent verdiend,
afgaande op de enorme gastronomische sprongen die ze hebben gemaakt en waarover we al
in vorige artikels (over ander andere Valencia)
hebben bericht.

HIER IS DE TOP 10 VAN DE ALLERBESTE
CHEFS TER WERELD, ANNO 2021, VOLGENS
THE BEST CHEF TOP100 AWARD POWERED BY
PERLAGE:

The Best Chef Awards: interieur © Dirk Vandereyken
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#10: Mauro Colagreco (Argentinië-Italië)
Deze discipel van grootheden als Bernard
Loiseau, Alain Passard en Alain Ducasse richtte zijn eigen Mirazur te Menton op in 2006 en
ontving al zes maanden later de prijs voor ‘revelatie van het jaar’ van Gault&Millau. Sindsdien
is hij haast niet meer uit dit soort lijstjes weg te
denken.
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#9: Vladimir Mukhin (Rusland)
Vladimir Mukhin is met zijn White Rabbit al
jarenlang indruk aan het maken in Moskou,
getuige de knappe aflevering van Chef’s Table
die in het derde seizoen van die topreeks aan
hem werd gewijd.

#8 Alex Atala © Leopoldo Silva/Agência Senado (cc by 2.0)

#8: Alex Atala (Brazilië)
Milad Alexandre Mack Atala mag dan wel
Braziliaans zijn, hij heeft ook Iers en Palestijns
bloed door de aderen lopen. Dat Milad allerlei
(weliswaar vooral Franse en Italiaanse) invloeden in zijn gerechten laat kruipen, hoeft dan
ook niet te verbazen.
#7: Ana Roš (Slovenië)
Van professionele skiester naar studente diplomatie tot een van de allerbeste chefs ter wereld
met haar restaurant Hiša Franko in Kobarid: je
moet het maar doen, zeker als je geen officiële
opleiding genoten hebt.
#6: Disfrutar (Spanje)
Disfrutar wordt geleid door drie chefs die allemaal meesters zijn van de moleculaire gastronomie: Mateu Casañas, Oriol Castro en Eduard
Xatruch. Logisch dus dat ze telkens ook samen
bekroond worden.
#5: René Redzepi (Denemarken)
De Albanese chef René Redzepi heeft met zijn
Noma al zo vaak dit soort lijsten aangevoerd dat
hij er ongetwijfeld wel tegen zal kunnen dat hij dit
jaar ‘maar’ vijfde is geworden.
Met nu drie Michelin-sterren blijft René in ieder
geval niet alleen de allerbeste chef van hoofdstad Kopenhagen, maar natuurlijk ook van heel
Denemarken, waarmee hij de eer van een land met
veel toprestaurants op enkele vierkante kilometers
in ere houdt.
#4: Joan Roca (Spanje)
In de top 10 meerdere chefs die al eens eerder de
eerste plaats hebben bemachtigd in het toonaangevende Restaurant Magazine en daar is deze Joan
Roca i Fontané met zijn El Celler de Can Roca een
van.
#3: Adonis Luis Aduriz (Spanje)
Aduriz werd gevormd door klinkende namen als
Pedro Subijana, Juan Mari Arzak en Ramon Roteta.
Hij werkte ook nog met niemand minder dan
Ferran Adrià samen in het legendarische El Bulli,
maar is de laatste tijd misschien even beroemd als
jurylid in The Final Table en Top Chef als met zijn
eigen restaurant, Mugaritz.
#2: Björn Frantzén (Zweden)
Is er een chef binnen de top 10 die evenveel restaurants heeft als deze Björn Frantzén? We weten
het niet, maar buiten zijn eigen vlaggenschip,
Frantzén, leidt deze Zweed meerdere gerenommeerde gastronomische etablissementen in
Stockholm en Azië.
oan oca

adorgar os
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The Best Chef Fol-LOVERS Award powered by Custom Culinary: Manoella ‘Manu’
Buffara (Brazilië)
Een prijs voor de beste, meest gemotiveerde
en trouwste followers op Instagram: het kan
veel slechter. Een blik op haar Instagram doet
ons alvast ook zin krijgen om haar restaurant,
Manu, in Curitiba op te zoeken.
The Best Chef Pastry Award powered by
Valrhona: Maša Salopek (Slovenië)
Maša Salopek is eigenlijk afkomstig uit Kroatië,
maar is nu al een tijdje in Slovenië actief. Deze
toffe dame verliest geen tijd en benadrukt
tijdens én na de prijsuitreiking meteen dat
het een teamprestatie is. Dat ze weet te winnen met een zaak die behoorlijk afgelegen in
Slovenië ligt, lijkt haar overigens écht te verbazen. Leuk.

The Best Chef Awards: Lady Chef © Dirk Vandereyken

#1: Dabid (of ‘David’) Muñoz (Spanje)
Dat de übersympathieke David Muñoz Rosillo
een échte Madrileen is, komt ook duidelijk naar
voren in zijn persbabbel achteraf. De chef van
driesterrenrestaurant DiverXO en van StreetXO
weet maar al te goed hoe moeilijk de tijden
zijn geweest, want hij zag zich onlangs genoodzaakt om de deuren van zijn Londens
StreetXO te sluiten. Zijn restaurants in Madrid
blijven echter absolute top en de man geeft
ook erg veel aandacht aan duurzaamheid en
aan de vooruitgang die Spanje de afgelopen
jaren heeft gemaakt. David toont zich erg trots
op wat er aan het gebeuren is in eigen land. Wij
zijn er dan ook meer dan zeker van dat we nog
heel veel van deze terechte winnaar mogen
verwachten!

NOG MEER TOPPERS
Buiten de top 100 zijn er ook een aantal andere
erg belangrijk Chef Awards uitgereikt. Dat zijn:
The Best Chef Rising Star Award powered
by Perrier-Jouët: Fatmata Binta (Sierra
Leone)
Deze Afrikaanse ladychef sleept de prijs voor
vooruitgang binnen de culinaire wereld in de
wacht en heeft dat wellicht grotendeels te dan
ken aan haar boeiende kijk op de gastronomie
uit eigen continent. Met haar Fulani Kitchen
probeert ze immers ‘nomadische gerechten’
naar voren te schuiven, vol oude granen,
plaatselijke kruiden en andere West-Afrikaanse
ingrediënten.
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The Best Chef Food Art Award powered by
Antonius Caviar: Vicky Lau (China)
Kunst op het bord: die uitdrukking schijnt op
het lijf te zijn geschreven van Vicky Lau, wiens
winst duidelijk aantoont dat topgastronomie
meer divers is geworden dan ooit. Er was ooit
een tijd waarin we niet zoveel ladychefs in de
top 100-rangschikkingen vonden. Fantastisch
gedaan van deze geboren culinaire artieste!
The Best Chef Gourmet Award powered by
Maida: RIJKS (Amsterdam)
Met executive chef Joris Bijdendijk en chefs
de cuisine Ivan Beusink en Yascha Oosterberg
krijgt Amsterdam ook haar eigen prijs. RIJKS
is – zoals de naam al aangeeft – ondergebracht
in (de Philipsvleugel van) het Rijksmuseum en
staat voor ‘Low Food’, oftewel de ‘Keuken der
Lage Landen’. Waarvoor het nu dus erkend
wordt.
The Best Chef New Entry Award powered
by Le Nouveau Chef: Henrique Sá Pessoa
(Portugal)
De prijs voor de hoogst gerangschikte nieuwkomer gaat naar Portugees Henrique Sá
Pessoa, die in Lissabon indruk maakt met zijn
in een prachtig achttiende-eeuws gebouw
gesitueerde tweesterrenrestaurant Alma.
The Best Chef Voted by Chefs Award powered by Difference Coffee: Björn Frantzén
(Zweden)
Het gebeurt elke keer opnieuw bij
prijsuitreiking: de winnaar van de
bekroning waarover wordt beslist
door collega’s wijst er telkens op
hoeveel (meer) waard die erkenning is… en spreek hem of haar
maar eens tegen! Björn Frantzén –
ook tweede in de algemene rangschikking – laat in ieder geval niet
na om het te doen en weet tijdens
het persmoment ook nog eens te

#1 Dabid Muñoz © Dabid Muñoz

benadrukken hoe belangrijk het is om milieubewust te werken. Hij heeft gelijk.
The Best Chef Science Award powered by
LSG Group: Joan Roca (Spanje)
Eveneens hoog in de rangschikking én een individuele prijs: Juan Roca, die wordt beloond
voor zijn uitmuntende verrichtingen op het
gebied van gastronomisch onderzoek, experimentele technieken en verandering.
The Best Chef Legend Award powered by
Chopin: Alfonso Iaccarino (Italië)
Het is altijd een beetje dubbel als je wordt geeerd terwijl je zelf al wat minder present bent:
het duidt er vaak op dat je al een dagje ouder
aan het worden bent. Dat Alfonso Iaccarino,
een chef van de vierde generatie die een hele
familie gastronomen heeft om op terug te vallen, de prijs voor best chef die niet meer actief
in de keuken werkt, maar wel nog een cruciale
impact heeft op de wereld van de gastronomie, verdient, staat echter buiten kijf.
The Best Chef Pizza Award powered by
Molini Pizzuti: Franco Pepe (Italië)
In een voorbije recensie van een aantal restaurants in Napels, hebben we ongetwijfeld ooit
eens de woede van een aantal Napolitaanse
koks op onze hals gehaald door te stellen dat
we onder andere in Chicago en Las Vegas al
betere pizza’s hadden gegeten. Nochtans
zou Franco Pepe het misschien wel eens zijn
met ons, want ’s mans bereidingen stappen
weg van de traditionele en daarvoor krijgt hij
nu ook de nieuwe titel van ‘beste pizzachef’
toebedeeld – meteen de eerste keer dat die
wordt uitgereikt, dus. Geen van de laureaten
spendeert nog méér
minuten aan
het uit de doeken
doen van
de eigen visie
dan
hij, wat zijn
passie voor
deeg en
pizza’s
nogmaals
aantoont.
Mooi.
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DE NIEUWSTE
MODETRENDS OOK
IN GROTE MATEN
In de gezellige kledingwinkel Un
Poco Mas kunnen dames met een
maatje meer kiezen uit trendy
collecties. De ervaren uitbater
Annelies Geeraerts is ervan overtuigd dat elke vrouw er schitterend kan uitzien, ongeacht de
kledingmaat. Zelf draagt ze met
trots een maatje meer.
“Uit eigen ervaring weet ik dat de grotere
maten soms tot twee jaar achter liepen
op de mode”, vertelt Annelies, al sinds
2007 het gezicht achter Un Poco Mas
langs de Diestseweg in Geel.

“Die achterstand is gelukkig weggewerkt, waardoor wij nu mee zijn met alle
trends. Verschijnt de lange bodywarmer
of de culotte in het straatbeeld, dan hebben wij deze ook in onze winkel.”
“We presenteren trendy mode van
maatje 44 tot 60, met extra veel keuze in
het ruimste segment. We hebben een
mooie mix van kleding, zowel in stijl als
voor ieders budget. Een feestelijke jurk,
een jeans met shirtje of pull of een toffe
regenjas, je vindt het allemaal terug in
ons assortiment. Daarom gaan we elk
seizoen op zoek naar een selectie kleding
van kwalitatieve en fashionable merken.”
Daar hoort ook de handmade lingerie van Ulla Dessous bij.
“Deze topper uit Duitsland werkt met eigen naaisters”, aldus
Annelies. “Ze gebruiken uitsluitend kwaliteitsvolle Europese
stoffen, met bijvoorbeeld Belgische kant. Ulla Dessous is
sterk in grote cupmaten (van cup B tot L) en borstomtrek
(70 tot 130). We hebben ook een grote collectie panty’s
van CETTE tot maat 4XL=58/60. Elk seizoen gaan we ook
op zoek naar bijpassende sjaals en handtassen die je niet
op elke hoek van de straat terugvindt.”
Kiezen en passen gebeurt bij Un Poco Mas in een rustige,
ongedwongen sfeer. “Terwijl de dames rustig rondkijken,
gunnen we de shoppingpartners ook wat verwennerij met
een drankje in de gezellige zithoek. Mijn collega Suuzz en
ikzelf staan altijd ter beschikking met eerlijk advies”, verzekert Annelies. “De bezoekers moeten zich op hun gemak
voelen en ik heb liever dat ze met een smile buiten gaan
en niets gekocht hebben dan dat ze twijfelen over hun
aankoop. ‘Hou van jezelf, wees jezelf en uniek!’ ‘Lach, leef
en geniet!’ is ons motto.”
Un Poco Mas is gemakkelijk bereikbaar. Er is parkeergelegenheid voor de deur mits betaling. Indien je langer dan
twee uur wil parkeren, volg je best parking PAS (ongeveer
150m van de winkel).
www.unpocomas.be
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TRAINBARE DIEREN

© Raki Man

Een vaak geciteerde reden om een
hond te kiezen boven – bijvoorbeeld
– een kat, is zijn trainbaarheid. Onze
woef kan immers naar de hondenschool gaan, waar hij niet alleen leert
om een pootje te geven, maar ook
om mooi aan de leiband te lopen.
Hoewel er ook notoir moeilijk trainbare dieren zijn – zoals bijvoorbeeld
reptielen – zijn er buiten onze trouwe vierpoters nog een groot aantal
beestjes die we gemakkelijk bevelen
kunnen aanleren en waar we beter
mee kunnen leren converseren. Hier
enkele – hier en daar misschien wel
lichtjes verrassende – voorbeelden.
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INTELLIGENTIE
Maar al te vaak wordt dierlijke intelligentie gelijkgesteld met trainbaarheid. Hoe meer trucjes
een bepaalde diersoort of een specifiek ras kan
aanleren, hoe slimmer we hem achten. Toch
zullen de eigenaars van – bijvoorbeeld – een
husky of en shiba inu je kunnen vertellen dat hun
favoriete huisdieren misschien wel erg koppig,
maar zeker niet dom zijn. Sommige rassen willen
nu eenmaal niet zo graag gedomineerd worden,
al bestaat er natuurlijk ook een sterke correlatie
tussen intelligentie en trainbaarheid.
Wanneer we het hebben over ‘slimme beesten’,
vallen gewoonlijk namen als honden, duiven, octopussen, ratten, eekhoorns, kraaien, varkens, olifanten, oerang-oetangs, dolfijnen, chimpansees,
wasberen, en papegaaien. Ook minder voor de
hand liggende dieren als schapen, geiten, kippen en cavia’s blijken hun hersenen beter te gebruiken dan we lange tijd gedacht hebben, en

wist je dat heel wat mensen nog steeds geloven
dat goudvissen een geheugenspanne van zo’n
5 seconden hebben? Niet, dus: je kunt ze trainen en ze volgen zelfs hun eigenaars doorheen
de glazen wanden van hun aquarium, maar
niemand anders. Andere dieren, zoals paarden,
zijn dan weer notoir slechte leerlingen – al herinneren paarden zich de taken die ze uiteindelijk
wél aanleren bijzonder lang.
In principe kan je bijna elk dier wel trainen, maar
welke beestjes zijn – buiten honden – ook nog
eens uitstekende huisdieren? Hieronder enkele
– hopelijk verrassende – voorbeelden!

HOE WE HET METEN
Tot voor kort pleegden wetenschappers intelligentie bij dieren erg taakgebonden te meten.
Buiten de überbekende spiegeltest, waarbij
wordt aangenomen dat een wezen zelfreflectie bezit als het zichzelf weet te herkennen in
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zijn reflectie, werd er gewoonlijk uitgezocht of
het een specifieke handeling kon aanleren…
en eigenlijk zijn de resultaten zelden verrassend:
dieren zijn vooral goed in dingen die binnen hun
ervaringswereld passen en zaken die voor eten
of drank kunnen zorgen, of waarmee ze zichzelf
of anderen kunnen beschermen.
‘Al millennia lang herhalen allerlei autoriteiten
- van religieuzen tot eminente geleerden - ad
nauseam hetzelfde idee, namelijk dat de mens
uitzonderlijk is omdat hij de slimste van het
dierenrijk is,’ wist Dr. Arthur Saniotis, Visiting
Research Fellow aan de School of Medical
Sciences, daar al in 2013 over te zeggen. ‘De wetenschap vertelt ons echter dat dieren cognitieve vermogens kunnen hebben die superieur zijn
aan die van de mens.’
Een ietwat boude bewering, maar Saniotis is
overtuigd: ‘Het geloof in de menselijke cognitieve superioriteit raakte verankerd in de
menselijke filosofie en wetenschappen. Zelfs
Aristoteles, waarschijnlijk de meest invloedrijke
van alle denkers, stelde dat de mens superieur
was aan andere dieren vanwege ons exclusieve
vermogen om te redeneren.’
Professor Maciej Henneberg, hoogleraar antropologische en vergelijkende anatomie aan de
School voor Medische Wetenschappen, vult
aan: ‘Het feit dat zij ons misschien niet begrijpen, terwijl wij hen niet begrijpen, betekent niet
dat onze “intelligenties” zich op verschillende
niveaus bevinden, ze zijn gewoon van verschillende soorten. Wanneer een buitenlander met
ons probeert te communiceren met behulp van
een onvolmaakte, gebroken, versie van onze taal,
is onze indruk dat hij niet erg intelligent is. Maar
de werkelijkheid is heel anders.’
Henneberg vervolgt: ‘Dieren beschikken over
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Maciej Henneberg

verschillende soorten intelligenties die ondergewaardeerd zijn omwille van de fixatie
van de mens op taal en technologie. Daartoe
behoren sociale en kinesthetische intelligentie.
Sommige zoogdieren, zoals gibbons, kunnen
een groot aantal gevarieerde geluiden voortbrengen - meer dan 20 verschillende geluiden
met duidelijk verschillende betekenissen die
deze in bomen wonende primaten in staat stellen te communiceren door het bladerdak van
tropische wouden. Het feit dat ze geen huizen
bouwen is niet relevant voor de gibbons. Veel
viervoeters laten in hun omgeving complexe olfactorische sporen na, en sommige, zoals koala’s,
hebben speciale borstklieren voor geurmarkering. Mensen, met hun beperkte reukzin, kunnen
niet eens de complexiteit inschatten van de
boodschappen die olfactorische markeringen
bevatten, die wellicht even rijk aan informatie
zijn als de visuele wereld.’
In april 2021 citeerde het toonaangevende New
Scientist meerdere onderzoeken waaruit duidelijk blijkt dat beide wetenschappers het bij het
rechte eind hebben: dieren zijn wel degelijk heel
wat slimmer dan we ooit hebben aangenomen.
Een volledige dissertatie rond leren, concepten
en categorieën, geheugen, ruimtelijke cognitie, timing, redeneren en probleemoplossend
denken, taal, inzicht, telvermogen, zelfreflectie,
bewustzijn, en het gebruik van werktuigen of
wapens, zullen we misschien wel eens in een
ander artikel uit de doeken doen, maar welke
intelligente beestjes zijn nu ook uitermate geschikt als huisdieren?

GEMAKKELIJK TE TRAINEN HUISDIEREN
(BUITEN HONDEN)
Papegaaien
De intelligentie van dieren vergelijken met
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hoe intelligent mensen gemiddeld zijn op een
bepaalde leeftijd, is – zoals je al zou kunnen afleiden van de voorgaande tekst – de waarheid
een beetje geweld aandoen. Alles hangt immers
af van welke eigenschappen we waarmee gaan
vergelijken. Desondanks kunnen dit soort vergelijkingen een indicatie vormen van hoe slim onze
beestenvrienden precies zijn.

tellen. Ze kunnen een groot aantal woorden uit
onze gewone mensentaal leren én aan elkaar
breien in grammaticaal correcte zinnen om erg
effectief met mensen te communiceren. Handig
voor wie thuis een beetje op zijn of haar babbelhonger blijft zitten, dus!
‘Papegaaien kunnen conclusies trekken over

en doen hun menseneigenaars daarom soms
wel eens pijn – wat vooral lastig is als je jonge
kinderen hebt.
Ratten
Dat ratten in het westen nogal verguisd zijn,
hebben ze natuurlijk te danken aan het feit
dat ze soms echte ziekteverspreiders kunnen

© Leonid Mamchenkov

Van papegaaien wordt aangenomen dat ze ongeveer even intelligent zijn als een mensenkind
van drie jaar oud (voor honden zou dat zo’n 2
jaar zijn). Zo kunnen ze niet alleen puzzels oplossen, maar begrijpen ze ook (een aantal) abstracte concepten, zoals die van oorzaak en gevolg.
Bovendien kunnen ze erg creatief zijn met hun
snavels, wat zich onder andere uit in het gebruik
van geïmproviseerde werktuigen.
De bolleboos van de papegaaienwereld lijkt
de Afrikaanse grijze roodstaart te zijn. Die kan
immers (nog) beter praten dan zijn andere soortgenoten, beschikt over een verbazingwekkend
geheugen, en kan bovendien behoorlijk goed
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waar ze een voedselbeloning kunnen vinden,
niet alleen uit aanwijzingen rond de locatie ervan, maar ook uit de afwezigheid van aanwijzingen – een vermogen dat voorheen alleen werd
waargenomen bij mensen en andere apen ....
Het suggereert dat grijze papegaaien een bepaald begrip hebben van causaliteit en dat ze
dit kunnen gebruiken om na te denken over de
wereld,’ wist wetenschapper Christian Schloegl,
een onderzoeker aan de Universiteit van Wenen,
een tijdje geleden aan Live Science te melden,
en wie zijn wij om hem tegen te spreken?
Het belangrijkste nadeel van papegaaien als
huisdieren? Ze gebruiken hun bek wel érg graag

zijn, maar in onder andere de Chinese cultuur
staan deze diertjes vooral bekend om hun
sluwheid en vindingrijkheid. Daar is overigens
wel iets voor te zeggen: met uitzondering van
Antarctica, hebben ratten elk continent ter
wereld gekoloniseerd.
Jammer genoeg is het net die gepatenteerde
vindingrijkheid (en biologische samenstelling) die ervoor zorgt dat ratten vaak gebruikt
worden in laboratoriumexperimenten. Ze
zijn immers erg goed in het navigeren van
doolhoven, het ontdekken van sluipwegen,
het bedenken van ontsnappingsroutes en…
verstoppertje spelen.
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Misschien iets minder geweten, is dat sommige ratten worden getraind in het opsporen
van allerlei verschillende dingen, van tuberculose tot landmijnen. Zo hebben ratten van
de Belgische non-profitorganisatie APOPO (of
‘Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product
Ontwikkeling’ al zo’n 20.000 gevallen van tuberculose en meer dan 100.000 landmijnen en
andere achtergebleven munitie ontdekt.
Volgens de APOPO heeft een rat 30 minuten
nodig om een gebied dat zo groot is als een tennisveld op mijnen te controleren. Diezelfde taak
zou een mens met een metaaldetector maar
liefst… vier dagen onafgebroken werk kosten. Eenzelfde tijdswinst is er overigens bij
tuberculose. Een enkele rat doet er maar
20 minuutjes over om 100 staaltjes te controleren, terwijl een menselijke vorser daar
alweer vier dagen over doet.
Om maar even een studie van
het toonaangevende Harvard
Business Review te citeren:
‘Hoewel de hersenen van ratten kleiner en minder complex zijn dan die van
de mens,

heeft onderzoek aangetoond dat de twee
opmerkelijk vergelijkbaar zijn in structuur en
functie.’ Inderdaad: ratten lossen even gemakkelijk problemen op als onze trouwe viervoeters
(honden, dus). Enig grote nadeel aan ratten als
huisdieren: ze leven doorgaans niet erg lang.
Varkens
Deze journalist heeft een tijdlang in Bertem
gewoond, naast varkensbeu… euh… boeren.
Wanneer je geregeld met varkens te maken
krijgt, wordt het haast onbegrijpelijk dat er vaak
zo achteloos mee wordt omgesprongen.

Biggen hebben zelfs al op jongere leeftijd dan
mensenkinderen het concept van weerspiegeling door. Al vanaf zes weken kunnen ze
voedsel dat ze in een spiegel zien, ook snel lokaliseren in het echt – een prestatie waar onze
baby’s ettelijke maanden levenservaring voor
moeten opdoen. Varkens begrijpen abstracte
ideeën en je kunt meer trucjes aanleren dan
honden.
Enkele voorbeelden? Wel, je kunt varkens (gelukkig maar) niet alleen zindelijk maken, maar
ook leren om zaken te zoeken en terug te brengen. Het is zelfs mogelijk om hen videospelletjes te leren spelen… mét een joystick!
Communiceren doen varkens een beetje als
honden, inclusief blaffen als ze onraad bespeuren en piepen als ze je willen begroeten.
Wie te veel naar Peppa Pig heeft gekeken als
kleuter, zal zich misschien verbazen over het
feit dat varkens modderpoelen niet zien als
trampolines, maar dat ze de modder net
gebruiken als huidverzorging. Het nadeel
blijft wel dat ze meestal een grote tuin of
andere open ruimte
nodig hebben. Net
als Peppa, dus…

Tekst: Dirk Vandereyken
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VERONIQUE STARTTE EEN NIEUW LEVEN MET
PROTI BALANCE: “IK VOEL ME ZOVEEL BETER”
Het Proti Balance proteïnedieet staat garant voor
gewichtsverlies op een gezonde manier. Met een
combinatie van een professionele begeleiding en
proteïnerijke maaltijden, snacks, sportvoeding en
betaalbare hoogwaardige supplementen worden
spectaculaire resultaten geboekt. Veronique Cornelissen
getuigt voor ons over haar metamorfose dankzij Proti
Balance. ‘Ik kampte met een mix van overgewicht en een
“Dankzij de combinatie van het
dieet en weer bewegen viel ik de
eerste weken veel af. Dat zorgde voor een enorme motivatie.
Het is altijd goed blijven gaan, al
loopt het parcours soms op en
af. Er zijn weken dat je maar 300
gr kwijt bent, maar soms ook 2
kg. Doordat je vijf keer per dag
mag eten, valt het hongergevoel
reuze mee. De grote verleidingen
zijn uiteraard feestjes of speciale
gelegenheden, maar ik kon streng
zijn voor mezelf. Het principe achter het dieet is dat je lichaam in
ketose komt, een toestand van
evenwicht waardoor je gewicht
gaat verliezen. Als je zondigt, ga je
dat evenwicht verstoren en verlies
je weer een paar dagen. Het terug
in ketose geraken gaat bovendien
gepaard met wat hoofdpijn. Ik had
het er niet voor over en heb me
ook tijdens feestdagen aan het
dieet gehouden. Het was een
intrinsieke motivatie. De wekelijkse weging en babbel met de
consulente werken uiteraard ook
motiverend.”
“Ondertussen, meer dan 40 kg
lichter, ben ik heel blij dat ik deze
actie ondernomen heb. Ik voel
mij nu zoveel beter. Ik heb zoveel
meer energie en zelfzekerheid en
kan dit dieet aanraden aan iedereen die zich gezonder en beter in
zijn vel wil voelen.”
Het Proti Balance proteïnedieet
staat voor een hoogwaardig en
gevarieerd dieet, waarbij u op een
gezonde manier afscheid neemt
van uw overtollige kilo’s. Door de
focus te leggen op het mijden
van slechte vetten en koolhydraten enerzijds en de verhoogde
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opname van eiwitten anderzijds,
verliest u makkelijk en gecontroleerd gewicht.

AFSLANKEN OP
GEZONDE BASIS
Welkom bij Proti Balance! Ruim 8
jaar al helpen wij heel wat mensen om een gezondere versie van
zichzelf te worden met behulp
van onze professionele begeleiding en onze ruime keuze in
kwalitatieve proteïnerijke maaltijden, snacks, sportvoeding en
tal van betaalbare hoogwaardige
supplementen.

GEÏNSPIREERD DOOR
DIT MOOIE RESULTAAT?
Ons professionele team van dieetcoaches staat steeds voor u
klaar, zodat u zo vlot mogelijk uw
doelstellingen kan behalen op de
manier die u het best past. Onze
doorgedreven begeleiding, die
bovendien volledig gratis is voor
onze klanten, wordt steeds aan uw
behoeften aangepast. Dit alles in
combinatie met onze handige tips
en recepten vormt de sleutel tot
ons succes! UW succes dus ook.
Bij ons leert u dat afslanken niet
altijd saai en moeilijk moet zijn!
Onze kwalitatieve producten en
ons advies zorgen ervoor dat u
zonder hongergevoel de kilo’s zal
zien verdwijnen én meer energie
zal krijgen.
Maak kennis met ons team door
een bezoekje aan een van onze
zaken te brengen of neem vrijblijvend contact op voor meer info.
Wij helpen u graag verder, op
onze eigen, unieke manier!
www.proti-balance.be

gebrek aan beweging na een zware medische ingreep”,
vertelt ze. “Ik zat slecht in mijn vel en durfde bijna niet
buiten komen. Ik had al wel eens iets vernomen over
een proteïnedieet, maar dacht aanvankelijk dat het niets
voor mij was. Tot een vriendin me ervan overtuigde dat
het echt wel meer was dan alleen maar shakejes drinken.
Ik stapte bij Proti Balance binnen en op dat moment
begon mijn nieuwe leven.”
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MAMMOET KEUKENS: ERVARING IN KEUKENS

GARANDEERT BETAALBARE KWALITEIT

De ervaren keukenspecialisten Patrick Van den
Bergh en Eric Busseniers brachten hun jarenlange praktische en commerciële ervaring recent
samen onder de noemer Mammoet Keukens,
met toonzaal in het hart van Sint-Antonius
Zoersel. “Zelf heb ik vijfentwintig jaar ervaring
in het plaatsen van keukens”, zegt Patrick. “Eric
steunt op meer dan twintig jaar ervaring in de
verkoop. Als je onze leeftijden optelt, dan zit
je in de prehistorie”, lacht hij. “Met de naam
‘Mammoet’ knipogen we hiernaar.”
De klant kan maar wel varen bij deze opeenstapeling van ervaring en expertise in het
vak. Patrick en Eric hebben een getraind oog
voor degelijke kwaliteit. Ze zweren bij de gereputeerde Duitse merken Nolte, Schüller, KH
System. “We halen enkel goede materialen en
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merken in huis”, verzekeren ze. Dankzij hun
kennis van de markt zijn ze prijs-kwaliteit heel
concurrentieel. In hun showroom langs de
Handelslei, de oude baan tussen Antwerpen
en Turnhout, maak je kennis met een representatief staaltje van modellen.

dat dan gerealiseerd wordt door een plaatsingsdienst. We kunnen ook zorgen voor kleine
verbouwingswerken of een totaalrenovatie, in
samenwerking met betrouwbare partners. We
zweren bij zorgvuldig maatwerk. Voor ons is
fijn werk belangrijker dan massaproductie.”

De Duitse kwaliteit gaat gepaard met een uitgebreide service. “Samen met de klant maken
we op basis van hun voorkeur een ontwerp,

Mammoet Keukens
Handelslei 174, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
www.mammoetkeukens.be
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TIEN GOEDE NIEUWSITEMS
Sinds SARS-CoV-2 in december 2019 uitbrak, lijkt het
alsof de wereld niet gespaard is gebleven van een reeks
slecht nieuws: faillissementen, de wappiebeweging, de
bestorming van het Capitool, besluiteloze regeringsleiders, spanningen in Rusland, een Amerikaanse president
die zijn best deed om de verkiezingen ongeldig te laten
verklaren, uitstekende talkshowgastheren die opeens
veel minder grappig leken door het ontbreken van live
publiek, uitgestelde wedstrijden en concerten… Er leek
maar geen einde te komen aan de problemen. Nochtans

SOMMIGE DIERENSOORTEN ZIJN AAN
HET HERSTELLEN
Hoewel we met een gigantische milieuproblematiek zitten en het smelten van de ijskappen
onze samenleving aan het bedreigen is, hebben de pogingen van duizenden activisten
hier en daar mooie vruchten afgeworpen én
zijn onze gemeenschappelijke pogingen om
bewuster te gaan leven ook op sommige plaatsen merkbaar.
Dat er nog veel werk aan de winkel is, mag
duidelijk zijn, maar een aantal plaatselijke
initiatieven is al succesvol gebleken. Sinds 1
januari 2022 is het bijvoorbeeld verboden om
nog haaien te vangen in Hawaï en dat lijkt nu
al een positief effect te hebben op de flora en
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was er ook enorm veel goed nieuws te rapen, alleen werd
er zelden veel aandacht aan besteed. Daarom verzamelden we voorbeelden van geweldige dingen waar we de
laatste 6 maanden op getrakteerd werden, maar die helaas
maar al te vaak onder de radar zijn gebleven, zoals het
verhaal van een zwerfhond die samen met een tienjarige
jongen een sneeuwstorm wist te overleven in Rusland en
het feit dat er voor het eerst een Amerikaans militair fregat
naar een holebiheld werd vernoemd. Hier zijn nog eens
10 voorbeelden.

fauna in die staat. De Bidenadministratie heeft
overigens wel degelijk meer aandacht voor het
milieu dan de Trumpregering, getuige de 1 miljard dollar die de federale overheid net in de
restauratie van de Everglades heeft gepompt.
Het conservatieve Florida heeft overigens een
slechte reputatie bij veel Amerikanen, maar
de staat weigerde recentelijk wél een aanvraag om olie te kunnen boren in diezelfde
Everglades omwille van het feit dat die demarche de wilde (en in vele gevallen bedreigde)
dieren die daar wonen zou verstoren. Ook lokale broedprogramma’s blijken hun vruchten
af te werpen, zoals in Spanje, waar men in staat
was om op een natuurlijke manier duizenden
nieuwe gazelles te kweken. Misschien zit er wel
iets in het Latijnse bloed, want de strategie die

in Mexico werd aangenomen om jaguars te
vrijwaren van uitsterven heeft ervoor gezorgd
dat hun aantal tussen 2010 en 2018 met 20% is
gegroeid, waardoor er nu ongeveer 4.800 extra
carnivoren aan het rondlopen zijn.
In 1966 waren er wereldwijd nog maar 5.000
bultrugwalvissen, maar ondertussen is hun
aantal weer gegroeid tot zo’n 100.000. We
moeten voorlopig trouwens niet meer vrezen voor het volledig in elkaar storten van
het dieren- én plantenrijk omwille van een
bijentekort, want wereldwijd maken we eindelijk weer meer kans om gestoken te worden.
Ook andere dieren, waaronder reuzenpanda’s,
grijze wolven en Amerikaanse zeearenden
hebben een comeback gemaakt en dat komt
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ons hele ecosysteem ten goede. Door de jacht
op lamantijnen (het grootste zeezoogdier op
onze planeet) te verbieden, is men er zelfs in
geslaagd om hun aantallen weer omhoog te
krijgen. Soms waren er niet eens mensenhanden voor nodig – zo heeft de zware regenval
van 2021 ervoor gezorgd dat er na 25 jaar weer
cohozalm aan te treffen is in de stromen van
Californië. In het Groot Barrièrerif, dat bestaat
uit 2.900 aparte riffen en 900 eilanden die
zich samen uitstrekken over een gebied van
zo’n 334.000 vierkante meter voor de kust
van noordoostelijk Australië, zijn er dan weer
opeens veel meer koralen aan het ontstaan,
en aan de kust van Iran heeft men een kraakbeenvissoort aangetroffen waarvan gedacht
werd dat ze uitgestorven was: de Gymnura tentaculata. Super, maar niet zo indrukwekkend
wat er in de Thames (inderdaad, de rivier die
doorheen Londen vloeit) aan het gebeuren is,
want daar vindt men opnieuw zeepaardjes,
palingen, zeehonden en… haaien, inderdaad.
Als je nog méér motivatie nodig had om niet
van een brug af te springen, heb je die nu hopelijk wél.
Nu steeds meer bedrijven uitpakken met duurzame initiatieven – zoals het eerste volledig
elektrisch containerschip van Yara (een – hoeft
het nog te verwonderen? – Noors bedrijf), dat
ongeveer 1.000 ton CO2 en 40.000 trips van
dieseltrucks per jaar zal besparen, valt te hopen
dat we massaal een nieuwe en schonere weg
zullen inslaan.

EEN AANTAL ZAKEN ZIJN HUN WERKNEMERS BETER AAN HET BEHANDELEN
Meer aandacht voor menselijkheid op de werkvloer: de voorbeelden zijn legio. In Portugal is
het illegaal geworden om een werknemer
nog te sms’en na de reguliere werkuren; in
Florida heeft restaurantketen Pollo Tropical
zijn krachten een gevoelige loonsverhoging

gegeven om het personeelstekort te kunnen
oplossen; de Engelse digitale Atom Bank reduceerde de werkweek van zijn personeel naar
4 dagen, maar snoeide niet in hun loon; en in
Duitsland moeten online takeawaydiensten
hun bezorgers nu ofwel een smartphone en
een fiets geven, of hen extra compenseren.
Onze oosterburen scoren overigens behoorlijk
goed wat werknemers beschermen via vaccinaties en hogere lonen betreft: zo is er een plan
goedgekeurd dat het inkomen van miljoenen
mensen met 25% zal verhogen. Knap.

EEN JONGEN VERZAMELDE 13 MILJOEN
VIA DE MAKE-A-WISH FOUNDATION
Je kunt als jong kind weinig slechter nieuws
krijgen dan dat je een zeldzame bloedziekte
hebt en moet rekenen op een beenmergtransplantatie om te overleven. Gelukkig was de ingreep voor de dertienjarige Abraham Olagbegi
succesvol én wist hij ook opgemerkt te worden
door de Make-A-Wish Foundation.
Abraham – what’s in a name – had zijn idee
al gedeeld met zijn moeder, die het volgende
aan CBS News vertelde: ‘Ik herinner me dat we
thuiskwamen van een van zijn doktersafspraken en hij zei: “Mam, ik heb erover nagedacht,
en ik wil echt de daklozen te eten geven.” Ik
zei: “Weet je het zeker Abraham? Je zou een
heleboel kunnen doen ... Weet je zeker dat je
geen PlayStation wilt?”’ De jongen was echter zeker van zijn zaak: ‘Dus natuurlijk wilden
we zo’n kans niet voorbij laten gaan, want we
hebben altijd geprobeerd onze kinderen bij te
brengen wat het betekent om te geven.’ En dus
geeft Make-A-Wish in Mississippi elke derde zaterdag van de maand telkens 80 daklozen te
eten. ‘We zijn gewoon erg blij dat we hiermee
door kunnen gaan,’ wist mama Miriam nog
mee te geven. ‘ Het is gewoon zo belonend.
Als ik daar op straat zou staan, dakloos, dan zou
ik willen dat iemand op een bepaald moment
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aan me zou denken en iets speciaals voor mij
zou doen. Dus dat probeer ik mijn kinderen bij
te brengen en we proberen het goede voorbeeld te geven, door te doen waarvoor we zijn
opgevoed.’

IN SPANJE ZULLEN DIEREN BEHANDELD
WORDEN ALS ‘ZELFBEWUSTE WEZENS’
Enkele jaren geleden moesten we nog schrijven dat Spanje verschrikkelijk slecht scoorde

op het gebied van dierenrechten. De galgo
(een Spaanse windhond) die ikzelf nog samen met mijn ex-verloofde had, werd voor hij
gered werd zelfs met een touw voortgesleept
door wagens om harder te leren rennen en
bezweek omwille van het resulterende zwakke immuunsysteem na een strijd van een jaar
aan botkanker. Door nieuwe wetgeving in te
voeren die mensen verbiedt om wilde dieren
en huisdieren nog als ‘voorwerpen’ te behandelen, hebben de Spaanse politici echter een
reuzenstap gezet… voor de mensheid én voor
het dierenrijk.
Dieren zullen niet meer mogen mishandeld
worden, niet meer mogen achtergelaten
worden en niet meer mogen weggerukt worden van hun eigenaars na, bijvoorbeeld, een
scheiding. Hoewel hun status als zelfbewuste
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wezens al werd erkend in de Europese wetgeving en zelfs in het Spaanse strafrecht, was dat
nog niet het geval voor het Spaanse burgerrecht en dat euvel is nu rechtgezet.
Zoals gewoonlijk, was het weer enkel een extreemrechtse partij die de nieuwe wet dacht te
stoppen: de zeer racistische Vox, die blijkbaar
niet alleen mensen van een andere cultuur,
maar ook dieren niet al te sympathiek vindt.

EEN PASSAGIERSVLIEGTUIG VLOOG VOLLEDIG OP PLANTENBRANDSTOF VAN
MADISON NAAR CHICAGO
Goed, het ging maar om een korte vlucht tussen Wisconsin en Illinois, maar toch applaus
voor United Airlines, dat zo meteen heeft aangetoond dat duurzaam vliegen wel degelijk
mogelijk is – alvast een enorme opluchting
voor deze gepassioneerde reisjournalist.

WE STAAN DICHTER BIJ KERNFUSIE
Terwijl onze politici nog aan het bakkeleien
waren over het al dan niet sluiten van onze
gevaarlijk verouderde kerncentrales, waren
een aantal fysici van het Lawrence Livermore
National Laboratory geschiedenis aan het
schrijven door voor het eerst een fusiereactie
op te wekken die niet alleen een recordoutput van 1,3 megajoule wist te creëren, maar

daarmee ook meer energie genereerde dan
geabsorbeerd werd door de brandstof die
werd gebruikt om de fusie te bewerkstelligen.
Om dat even in perspectief te plaatsen: het
gaat om 8 keer meer energie dan men nauwelijks enkele maanden daarvoor wist op te
wekken en 25 keer meer energie dan tijdens
een reeks experimenten uit 2018.
Kernfusie kan dan een beetje afschrikwekkend

klinken – er wordt enkele miljardsten van een
seconde een soort kleine ster in het leven gebracht – maar het gaat om een proper proces
dat veel minder gevaarlijk is dan de kernsplitsing die momenteel gebruikt wordt. Overigens
zijn we wél beter geworden in het beperken
van de gevolgen van kernrampen: er stierf
nog geen enkele mens aan de gevolgen van
de ramp in Fukushima… maar je wilt het lot
natuurlijk ook niet tarten.

METALLICA HIELP EEN DAKLOZE AAN
EEN NIEUW DRUMSTEL
Met albums als Ride the Lightning, Master of
Puppets en …And Justice for All zijn ze nog
steeds verantwoordelijk voor een aantal van
de beste (thrash)metalalbums ooit, maar
doorheen hun ruzietjes, alcoholproblemen
en drugsverslavingen hebben de muzikanten
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van Metallica zich niet altijd populair gemaakt
– vooral niet toen ze ten strijde trokken tegen
illegale bootlegs, terwijl ze in het begin van
hun carrière zélf songs brachten van bands die
ze daar geen krediet voor gaven én hun eigen
fans nog aanmoedigden om opnames te maken tijdens hun concerten. Dat James, Lars,
Kirk en… tjah, Robert ook een groot hart hebben, toonden ze in december van vorig jaar.
Straatmuzikant Sheriff Drumman (écht waar),
die doorheen heel zuidelijk Californië pleegde op te treden vanuit de achterkant van zijn
bestelwagentje, was op zijn GoFundMe-pagina
in elkaar gestort nadat een of andere onverlaat
zijn wagen had gestolen. De truck werd enkele dagen later teruggevonden, maar zonder
Sheriffs drumstel – en de man beschikte niet
bepaald over de centjes om zich een volledig
nieuw slagwerk te kunnen veroorloven.
‘Ik heb gedrumd vanuit de achterkant van mijn
truck, rijdend door de stad van Los Angeles
in Californië, reizend naar Vegas en elke stad
die er tussenin ligt, om de laatste 5 jaar een
glimlach op de gezichten van de mensen te
toveren en mijn bedrijf te laten groeien van
helemaal niets naar... al mijn spullen zijn weg,’
schreef de ongelukkige Drumman. Enkele weken daarna ontving hij een tweet van Metallica:
‘We zijn vereerd dat we een medeartiest kunnen helpen. Laat de muziek doorgaan, Sheriff
Drumman!’
Op 18 januari overhandigde een vertegenwoordiger van de bekendste metalband op
deze aardkloot een gloednieuw drumstel aan
een zeer dankbare Sheriff. Mooi.

ER IS MINDER OORLOG DAN OOIT
Dankzij Poetin en konsoorten vergeten we

het wel eens, maar we hebben net een relatief vreedzaam decennium achter de rug:
er zijn nog nooit in de geschiedenis minder
oorlogsdoden gevallen. De laatste paar eeuwen waren zelfs de vreedzaamste ooit – zelfs
als je beide wereldoorlogen mee in rekening
bracht. Altijd leuk om eens te vermelden als
je praat met iemand die er heimelijk op kickt
te verklaren dat de mensheid veel slechter is
geworden dan vroeger.

WE HEBBEN SPRONGEN GEMAAKT IN
HET GEVECHT TEGEN KANKER
Nadat we een piek in het aantal kankerdoden
kenden in 1991, is het aantal kankerdoden

sinds 2012 met 23 procent afgenomen. Om
dat even in cijfers uit te drukken: dat betekent
dat ongeveer 1,7 miljoen mensen een ziekte
hebben overleefd die vroeger een doodsvonnis voor hen zou geweest zijn. Dat heeft
trouwens niet alleen te maken met baanbrekende behandelingen, maar ook met het feit
dat de armoede tussen 1990 en 2012 met de
helft is afgenomen, waardoor een extra miljard
mensen nu toegang hebben tot belangrijke
infrastructuur, scholen, proper water en andere
dingen die we in België doorgaans als zelfsprekend aannemen. Bovendien zijn onze kinderen
gezonder aan het worden: het aantal kids dat
voor hun vijfde sterft is sinds 1990 gehalveerd,
wat wereldwijd goed is voor zo’n 100 miljoen
levende mensjes, en in de Verenigde Staten is
het overgewicht bij kinderen tijdens het laatste decennium zelfs met 43 procent gedaald…
en dan wij maar denken dat ze daar met een
veel groter obesitasprobleem zitten dan hier.
Mjah…
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Tekst: Dirk Vandereyken

ER IS VEEL MINDER ONGELETTERDHEID
Het idee dat mensen uit de lagere klassen tijdens de middeleeuwen allemaal ongeletterd
waren, is helemaal verkeerd, maar doorheen
de geschiedenis kon zeker niet iedereen lezen.
Gelukkig is de geletterdheid momenteel hoger
dan ze ooit is geweest: wereldwijd is die 84%,
in India 60% (wat weinig lijkt, maar behoorlijk
veel meer dan de povere 18% van 50 jaar geleden) en in Amerika zelfs 99%. Inderdaad: nu
kunnen nog meer mensen zich laten vangen
aan de onzin die je op sociale media aantreft
rond ‘vaccinatieschade’, ‘de leugenmedia’ en
berichten rond ‘vrijheidsberoving’. Of hoe
sommige mensen misschien beter niet zouden
kunnen lezen.
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BETAALBARE COLLECTIES
MET PASSIE GEPRESENTEERD

SERAPHINA’S:

Bij Seraphina’s, in het hartje van Sint-Antonius
Zoersel, doen Nancy Janssens en haar team er
alles aan om hun klanten te laten stralen. Dat
doen ze met betaalbare collecties stijlvolle damesmode en accessoires, maar ook met heel
veel feeling, hartelijkheid en stielliefde die je
er gratis bovenop krijgt. Met een heerlijke
koffie of een cava ga je samen op zoek naar
de aankoop die perfect bij je past. “We geven
persoonlijk en eerlijk advies en zijn pas tevreden als de klanten dat ook honderd procent
zijn”, verzekeren Nancy, Conny, Linda, Greet,
Michelle, Isaura en Selie. Nancy is trots op haar
trouwe medewerkers: “Het zijn stuk voor stuk
fantastische collega’s, met wie we een topteam
vormen.”

Nancy nam de zaak over op 1 februari 2020,
net voor de lockdown. Ondanks de start in
moeilijke omstandigheden wist ze toch al
heel wat te bereiken. “We zorgden op die
twee ongewone jaren voor een nieuwe look,
bouwden een populaire Instagrampagina
op en riepen een webshop in het leven. Je
kiest dus zelf hoe je bij ons aankoopt: in onze
gezellige, fysieke winkel of online via onze
webshop. Online aankopen is helemaal niet
moeilijk. Het gaat snel en is heel veilig. Je
zult verwonderd zijn hoe snel je je aankoop
ontvangt.” In plaats van met klantenkaarten,
werkt Seraphina’s met aantrekkelijke rechtstreekse kortingen. Wekelijks zijn er nieuwe
collecties.
Naast stijlvolle en betaalbare dameskleding
presenteert Seraphina’s ook schoenen en
accessoires. “Het zijn net die accessoires die
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uw outfit helemaal af maken”, aldus Nancy.
“Indien zorgvuldig gekozen, zijn zij de garantie
voor een echt wow-effect!” Laat je onder meer
betoveren door de juwelen van Melano, Biba,
Les Cordes, Like, Ikki en Oozoo. Blikvangers
zijn ook de schoenen van Babouche.
Seraphina’s organiseert geregeld gezellige,
speciale avondjes. Hou dus zeker Facebook en
Instagram in de gaten. Noteer nu al de modeshow op donderdag 10 maart in de stemmige
kapel van Sint-Antonius Zoersel. Kaarten zijn
nu al te koop.
De winkel is open van maandag tot zaterdag
van 10 tot 18 uur en elke eerste zondag van
de maand van 10 tot 17 uur. Nancy opent
ook graag de deuren voor privé-shopping
op aanvraag.
www.seraphinas.be
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ZAGREB:

EEN STAD VAN CONTRASTEN

Na onze reis naar Thailand, besloten we om het wat
dichter bij huis te houden voor onze volgende trip.
Fotograaf David wilde al lang eens naar Kroatië, maar
had aanvankelijk vooral het uitgaansleven en de stranden van de zuidelijke regio’s in gedachten… en dus
besloten we om daarmee te wachten: het was té voor
de hand liggend en bovendien heeft het land heel wat
andere pareltjes om te ontdekken, met als belangrijkste
LOCATIE

hoofdstad Zagreb, dat met zijn een miljoen inwoners
vier keer groter is dan de stad met het tweede hoogste
aantal burgers, Split. Omdat zoveel toeristen voor zon,
zee en strand kiezen en Zagreb eerder in het noorden
van Kroatië ligt, wordt die stad echter vaak over het
hoofd gezien en wij vroegen ons af of dat terecht is.
Het antwoord? Een eensluidend ‘neen’! We leggen je
graag uit waarom.

Zagreb ligt in het noordwesten van Kroatië en
heeft een eigen luchthaven die onder andere
wordt bediend door goedkope vliegtuigmaatschappijen als Ryanair. Het is maar 20 kilometer
of een busrit van een half uurtje van de luchthaven tot het stadscentrum.

Bijna alle regeringsinstellingen en grote
Kroatische bedrijven hebben hier hun thuisbasis, maar dat is niet alles: Zagreb is ook het belangrijkste binnenlandse transportknooppunt
voor centraal Europa, zuidoostelijk Europa, en
de landen in en rond de Middellandse Zee,
waardoor ze ook economisch erg belangrijk is.

De stad strekt zo’n 30 kilometer uit in de lengte
en 20 kilometer in de breedte, en is verdeeld
in 17 stadsdistricten, waarvan de meest aan
de Savevallei liggen, terwijl enkele aan de
voetheuvels van de – naar Belgische maatstaven indrukwekkende – Medvednicaberg gesitueerd zijn, waardoor ze geografisch behoorlijk
divers is.

Hoewel Zagreb nog ‘maar’ sinds 1094 onder
haar huidige naam bekend is, was er tussen
de eerste en vijfde eeuw al een Romeinse nederzetting in de buurt. Die is nu bekend als
het kleine Ščitarjevo, maar de nabijheid van de
Latijnse cultuur heeft zeker een invloed gehad
op de latere ontwikkeling van Zagreb zelf, al
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is die bij het rondwandelen minder duidelijk
dan wanneer je in Dalmatië steden als Zadar
of Split bezoekt.
Wat zich wel laat gevoelen, is het feit dat de
hoofdstad tot hun unificatie in 1851 uit twee
verschillende centra bestond: Kaptol in het
oosten, waar ook de kathedraal nog steeds
staat en Gradec in het westen, waar je meer
ambachtelijke winkels vindt. Beide werden ontwikkeld door de Hongaarse koning Ladislaus,
die er op zijn terugweg van zijn campagne
tegen Kroatië en diocese stichtte, en werden in 1242 aangevallen door de Tataren. De
Kroatisch-Hongaarse koning Béla IV werd in die
periode veilig gehouden in Gradec, wat hem
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noopte tot de uitvaardiging van zijn befaamde Gouden Stier – een edict dat de stad een
verregaande autonomie én een eigen rechtssysteem gaf.
Het duurde nog tot 1557 voor Zagreb zou gekozen worden als Kroatische hoofdstad en in
de eeuwen daarop zijn een paar rampen die
typisch waren voor die periode, waaronder
een verwoestende brand en de plaag, veruit
de markantste gebeurtenissen. Na de vereniging van Kaptol en Gradec volgde er een
periode van structurele en economische bloei
die duurde tot de Eerste Wereldoorlog. Tegen
de jaren twintig was de bevolking van Zagreb
met 70% gegroeid, maar daarna tekende
Zagreb ook voor een gitzwart hoofdstuk uit
de Kroatische geschiedenis. Ze werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog immers de hoofdstad
van de door Nazi-Duitsland en Italië gesteunde
Onafhankelijke Staat van Kroatië.
paviljoenen, goed onderhouden tuinen,
talloze cafés en heel wat cultureel diverse restaurants. Ook de verlichting met gaslampen
draagt bij tot de sfeer, die eigenlijk meer doet
denken aan Boedapest of Praag dan aan andere grote Europese hoofdsteden. Vooral de wijk
rond de kathedraal – die momenteel wordt
gerenoveerd – kent een aantal interessante
historische trekpleisters én een restaurantstratje waar je allerlei verschillende keukens kunt
aantreffen, allemaal binnen wandelafstand van
Dolac Markt, die soms nogal toepasselijk ‘de
buik van Zagreb’ wordt genoemd.
Zagreb is ook wel een stad van contrasten,
van de oude straatjes met Romaanse en gotische architectuur vol ambachtelijke winkeltjes die het middeleeuwse Gradec kenmerken
tot het in de jaren 1800 gebouwde lagere
stadsgedeelte, waar de bochten en steegjes
plaatsmaken voor brede straten, prestigieuze
Ere wie ere toekomt: Zagreb werd evenzeer
getekend door de invloed van de asmogendheden als door haar zeer aanwezige verzet(sstrijders). Duizenden tegenstanders van het
extreemrechtse gedachtengoed werden geexecuteerd voor de oorlog voorbij was. Zagreb
werd de hoofdstad van een der zes onderdelen
van de Socialistische Federal Republiek van
Joegoslavië tot 1990 en overleefde de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1991 en 1995
zonder al te veel schade, waardoor ze kon
uitgroeien tot wat ze nu is.

TREKPLEISTERS
Hoewel Zagreb een miljoen inwoners telt,
heeft ze ontegensprekelijk de charme van een
kleinere stad en die is veruit het meest aanwezig in het oude stadsgedeelte, dat wordt
gemarkeerd door kasseistenen, verschillende mooie pleintjes, negentiende-eeuwse
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de kruidtuin; en de twee prachtige overdekte Oktogonpassages. Ook uniek in Zagreb:
het Museum van Gebroken Relaties (dat
exact is wat je denkt) en het Museum van
Oorlogsfotografie, al word je van beide weinig vrolijk.

ONZE HOTELAANBEVELINGEN

musea, groene plekken, knappe winkels en
chique hotels. In het Mimara Museum vind je
kunstwerken van Canaletto, Rubens, Holbein,
Velazquez, Goya, Monet, Renoir en Degas
(naar verluidt aangevuld met een aantal vervalsingen) terug, terwijl ook het Archeologisch
Museum een stevige internationale reputatie
geniet. De prachtige architectuur is kenmerkend voor het Habsburgse rijk, waardoor een
wandeling door de straten zelf op zich al de
moeite waard is.
Het bovenste en onderste stadsgedeelte
wordt onder andere verbonden door een
van de kortste kabelspoorwegen ter wereld.
De kabeltram gaat in exact 64 seconden 66
meter naar omlaag of omhoog voor je jouw
bestemming bereikt en er is tussen 6 uur 30 ’s
ochtends en 10 uur ’s avonds elke 10 minuten
een rit – al kan je natuurlijk gewoon de trap
ernaast nemen of via de historisch belangrijk
Stenen Poort passeren.

vertegenwoordigd. Ze staan op flyers, in
folders, op ramen, op uithangborden en op
zowat elke andere plek binnen de stad en vormen een soort symbool voor Zagreb. De Licitar
– hartvormige, roodgeverfde en gedecoreerde
koekjes – maken zelfs zo sterk deel uit van de
noord-Kroatische cultuur dat ze erkend zijn
door de UNESCO.
Andere aanraders zijn de Gričtunnel die tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd als
schuilplaats voor bommen; de graffiti en alternatieve kunst in en rond de universiteitswijk;

Esplanade Hotel + Le Bistro
Het Esplanade Hotel – gelegen vlakbij het
station in een prachtige buurt vol musea en
groene stroken – is ontegensprekelijk een van
de knapste dat Zagreb rijk is en dat heeft gedeeltelijk te maken met zijn rijke geschiedenis,
die teruggaat tot 1925. Dat is natuurlijk de tot
de verbeelding sprekende periode van de
Amerikaanse Drooglegging, de Orient Express,
en de invloedrijkste horrorschrijver aller tijden,
H.P. Lovecraft. Verwacht dus een erg stijlvol interieur met veel aardekleuren en art deco-elementen die ondanks een renovatie in 2004 en
de nodige modernisering de sfeer van weleer
blijven uitademen. Zo word je al meteen vrolijk
bij het betreden van de prachtige grote lobby
(inclusief grootse trap, glinsterende kandelaars,
ramen van gekleurd glas en ijzeren rails) en
ook een bezoekje aan de aan het oude Parijs
refererende bar is meer dan de moeite waard.
Hier verbleven vroeger grootheden als Alfred
Hitchcock, Elizabeth Taylor, Orson Welles, en de
prins van Monaco, en het is meteen duidelijk
waarom.
In onze ruime deluxe kamer troffen we buiten
een mooi welkomstpakketje ook grote handdoeken, mooi marmer en een uitstekende koffiemachine terug. Ook erg welkom: de vloerverwarming in de badkamer, een ruimte die
in andere, goedkopere hotels vaak eerder een
onwelkome noodzaak is dan een plezier om
in te vertoeven. De Health Club biedt verder
degelijke faciliteiten, maar heeft helaas geen
zwembad.

Uber- en taxichauffeurs hebben hier veel werk,
maar ook het openbaar vervoer mag er wezen:
op het naar een militair strateeg genoemde vrij
drukke Jelačićplein komen zelfs 7 tramsporen
samen. Niet elk stadsgedeelte wordt even
goed bediend, maar de meest bezienswaardige plekken liggen grotendeels op wandelafstand, wat navigeren vrij gemakkelijk maakt.
Ook overal aanwezig: hartjes. Die zijn
ook buiten de Valentijnsperiode sterk
Esplanade Hotel
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zijn of haar terras komt verorberen. Overigens
extra punten voor de groenten en de honing
op de markt zelf.
Dit is het soort foodtour waarop je vooral waardevolle uitleg krijgt bij proevertjes die je ook
zelf aan de kraampjes kunt krijgen, maar Samia
laat ons ook even kennismaken met haar Food
and History Tour, die je onder andere via de
kathedraal doorheen Kaptol naar het bovenste
stadsgedeelte voert. Interessant!
Meer info: www.bestofzagreb.com

Westin

Het hotel kent twee restaurants: Zinfandel’s
(een van Zagrebs allerbeste eetadresjes) en
Le Bistrot. Helaas liet het eten op die tweede
plaats geen overweldigende indruk op ons
na. Goed zonder meer, maar Zinfandel’s past
toch beter bij de geweldige uitstraling van dit
tophotel.
Meer info: www.esplanade.hr
Westin Zagreb
Net als het Esplanade Hotel, bevindt het
Westin zich op zo’n 20 minuutjes stappen
van het oude stadscentrum, in het nieuwere
gedeelte van Zagreb, vlakbij de meer trendy
cafés en winkeltjes van de stad. In tegenstelling tot de hiervoor vernoemde verblijfplaats,
is het Westin langs buiten niet bepaald indrukwekkend te noemen: het lijkt eerder op
een behoorlijk generische blok zonder enig
karakter, maar dat verandert al snel bij het binnenkomen. Het interieur is niet zo chique of
smaakvol als dat van het Esplanade, maar het
veelvuldig gebruik van marmer onderstreept
wel de nodige aspiraties. Wat het Westin ontbeert aan uitstraling, wordt echter ruimschoots
goedgemaakt door de aanwezige diensten. Zo
zijn de fitness- en saunaruimtes immens en uitstekend uitgerust, terwijl er ook een zwembad
aanwezig is. Zelfs het ontbijt is heel erg uitgebreid, met enorm veel keuze – zowel gezond
als iets minder gezond. Hoewel er hier en daar
misschien wel een facelift nodig is, zorgen die
uitzonderlijke (bij de prijs inbegrepen) voorzieningen ervoor dat het Westin gemakkelijk
naast chiquere rivalen kan staan.

ONZE GASTRONOMISCHE
AANBEVELINGEN
Best of Zagreb
Er zijn een aantal interessante foodtours beschikbaar in Zagreb en ‘Best of Zagreb’ is zeker
een aanrader tussen die uitstapjes. De tour
wordt geleid door de sympathieke Samia, die
ons kennis laat maken met de Dolac Markt –
en gelukkig maar. Eerder hadden we de markt
namelijk al op een iets te laat tijdstip bezocht,
waardoor veel van de plaatselijke handelaars
hun kraampjes al een het sluiten waren en
bovendien hadden we de ingangen naar de
overdekte voedingshal en visruimte volledig
gemist. Die zijn nochtans de moeite, met
erg veel verse producten, waaronder typisch
Kroatische melkbereidingen en lokaal geteelde lekkernijen. Er is wel niet zoveel ruimte om
er ook bij te gaan zitten en te degusteren, al
zijn er boven wel verschillende eetplaatsen
beschikbaar en vindt geen enkele cafébaas
het lastig als je het eten dat je hier koopt op

Bistro Apetit
Toprestaurant Bistro Apetit mag dan wel buiten het centrum van Zagreb zijn gelegen, het
gastronomische niveau ligt er ver boven wat
je gemiddeld in de stad kunt vinden en is daarom de kleine omweg meer dan waard. Aan het
hoofd staat sinds enkele jaren de in driesterrenrestaurants als Noma en Arzak opgeleide
Marin Rendić, die in zijn thuisland bekend(er)
is geworden in tv-reeksen als Masterchef en
Grill Boss: een stevige en ietwat imposante
persoonlijkheid die zich van jongs af aan heeft
laten inspireren door zijn grootvader, een visser
die de dagelijkse kost altijd op een creatieve
wijze probeerde klaar te maken.
Dit prachtige restaurant ligt aan villastraat
Jurjevska en ook de gerechten zelf worden
prachtig gepresenteerd, met onder andere
sashimi en carpaccio van sushikwaliteit, maar
dan met fantastische krokantjes erbij. De tartaar van ribeye die 45 dagen gedroogd werd
is erg gebalanceerd en wordt geserveerd met
een van de beste getoaste focacciabroodjes
die we ooit hebben gegeten, terwijl de zoete
aardappelen, donkere kers en gekarameliseerde rode biet het hele smaakpallet verder
uitbuiten… en wat gezegd van dat andere signatuurgerecht, de inktvisragout met polenta
waar basilicum in verwerkt zit en schuim van

Het hotelrestaurant wordt geleid door een
heel ervaren duo dat het klappen van de
zweep duidelijk kent. Hier wordt traditioneel
Kroatisch eten geserveerd, maar dan wel erg
goed gebracht, met de nodige aandacht voor
kwalitatieve ingrediënten. Mooi.
Meer info (te vinden op): www.marriott.com
Bistro Apetit, Amuse Bouche
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burgers, waaronder de Avocado Vegan, de
Superfood Vegan Burger, en de Truffle Vegan
Burger aanbiedt.
Meer info: www.thegarden.hr

The Garden Brewery

grana padano? Erg rijk van smaak en perfect
afgekruid. De runderwangetjes zijn dan weer
traag gegaard en erg mals, met drie verschillende spreads die elk apart én samen bijdragen tot het geheel: eentje van wortel, eentje
van pistache en eentje van vleesjus. Als je dan
ook nog een absoluut, met vloeibare stikstof
overgoten, topdessert voorgeschoteld krijgt en
de wijnselectie erg uitgekiend blijkt te zijn…
tja, dan kan je dit door de Gault&Millau met
16 op 20 gequoteerde restaurant alleen maar
gloeiend heet aanbevelen.
Meer info: www.bistroapetit.com
The Garden Brewery
Dat we Kroatië een van de meest onderschatte
wijnlanden ter wereld vinden, kom je hieronder te weten, maar dat betekent natuurlijk
niet dat er geen lekker bier wordt gebrouwen.
Onze favoriete verantwoordelijke? The Garden
Brewery, een in 2016 opgerichte microbrouwerij met een tapruimte die ons doet denken aan het beste wat steden als Chicago en
Indianapolis te bieden hebben. In België vallen
we nogal vaak ten prooi aan bierchauvinisme,
maar in The Garden Brewery durft men wel
‘out of the box’ te denken. Tijdens ons bezoek
staan er maar liefst 10 verschillende bieren met
een alcoholpercentage van 4,5 (voor de pils)
tot 10,5% (voor de Imperial Maraschino Cherry
& Tonka Bean Stout, die wordt gekenmerkt
door marinokersen, cacao, vanilla en pikante
tonkabonen) op tap, maar het is vooral de vrij
zure (en gelukkig niet al te zoete) Imperial
Raspberry & Coconut Stout die met zijn framboos- en kersenstoetsen gecombineerd
met kokossmaak een onuitwisbare indruk
op ons achterlaat. Eten kan aan een standje
van Submarine, een trendy biologische burgerketen uit Zagreb die buiten burgers als de
Smokehouse, de Italian Burger, en de Monster
ook een bijna even uitgebreide selectie vegan

MOJO Bar
MOJO Bar is een eclectische cocktail- en wijnbar in het stadscentrum die – net als de heel
wat andere bars in die buurt – op een érg groot
terras kan rekenen. Eenmaal via enkele treden
naar beneden en binnen wordt de brede
smaak van eigenaar Marin Levaj (een van de
vier Marins die we tijdens onze eerste 2 dagen
in Zagreb interviewen) echter nog duidelijker
geëtaleerd, met onder andere kleurrijk beschilderde muren en veel referenties naar een
aantal pop- en rockiconen van weleer, waaronder The Doors – een van Marins favoriete
bands. MOJO Bar heeft altijd ingezet op live
muziek, maar kon tijdens de coronaperiode
de bar binnenin niet altijd openhouden. Toch
heb je ook op het terras uitgebreide keuzemogelijkheden, met onder andere een degelijke
wijnselectie en heel wat (vaak zoete) Kroatische
sterke dranken, zoals biska van Aura (maretaklikeur), Golfer Original, en Liker Viljamovka (een
brandewijn van peer). We onthouden ook de
harmonieuze cabernet sauvignon (een donkere, aromarijke rode wijn met rijpe tannine)
en de robuuste merlot (vol aroma’s van rijp
rood fruit, kersen, en framboos, gebalanceerd
met pikante toetsen) van Korlat uit Dalmatië.
Overigens organiseert Marin zelf (stads)festivals
en een café-eigenaar die van wanten weet, is
natuurlijk half gewonnen.
Meer info: @MojoBarZg
Program Bar
Koffie in Zagreb, die drink je in een van de
twee Progam Bars. Je kunt kiezen tussen
eentje op Petrova 21, waar je een meer op
zaken gericht publiek kunt terugvinden, en de
oorspronkelijke Program op Martićeva, die in

2017 nogal toepasselijk is opengegaan tijdens
Design Week. De eerstgenoemde bar is visueel
volledig in een neoklassiek jasje gestoken en
ietsje minder eclectisch dan de tweede, waar je
onder andere kaders zonder bijhorende foto’s
of schilderijen en stoelen aan de muur kunt
verwachten. De mix tussen huiselijk, klassiek en
industrieel is uitzonderlijk geslaagd en verrassend gezellig, en vooral in de nieuwe, ruimere
Program, kan je verschillende eilandjes vinden,
met onder andere een hele ruimte die half verborgen gaat achter een zwaar gordijn. Met een
rasechte barista als Marin (sympathiek en met
zowel tatoeages als gekleurd haar waar heel
wat cosplaymeisjes van in zwijm zullen vallen)
aan de koffiemachine en iemand als Ivana (die
ons ook uitnodigt voor haar verjaardag) aan
het spreekwoordelijke stuur, kan je moeilijk
verkeerd gaan, en zelfs de paar cocktails en
de verschillende theetjes op het menu blijken
trouwe fans aan te trekken. Ook leuk om te
weten: dit is een van de weinige plaatsen in
Zagreb waar je lekkere veganistische cakes,
taarten, en melkalternatieven kunt vinden.
Gezellig, gezond, én lekker, dus.
Meer info: @programbar
Pupitres
Hoewel wijnbar Pupitres in principe wordt
uitgebaat door een koppel, is het toch vooral gastvrouw Jelena die haar stempel op het
geheel drukt, en dat is niet verwonderlijk:
de dame kent immers meer van wijn dan de
meeste sommeliers uit haar stad, is erg joviaal, én is erin geslaagd om naam en faam te
maken met wijnworkshops en een eigen boek
waarin ze kort wat vertelt over haar favoriete
drank en vervolgens veel pagina’s aflevert
die bedoeld zijn om nota’s te maken over de
wijn die je aan het proeven bent. Als je dan
ook nog zo slim bent om een razend knappe voedingsdeskundige aan te nemen die je
perfect weet te complementeren en die met

Pupitres Wine Bar
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in een oude lampenfabriek. Binnen refereert
alles in het industriële pand dan ook aan het
verleden, terwijl ook het terras er mag wezen.
Het geheel bevindt zich echter in een enorme,
prachtig ingerichte eclectische tuin, mét een
eigen (cocktail)bar… en een eigen slagerij!
Hier is over nagedacht: zelfs de muziek knalt
op verschillende geluidsniveaus uit de speakers: wat luider waar de jongeren vaak zitten en
wat zachter waar de ouders doorgaans op de
kinderen letten, die er hun eigen openluchtspeelruimte hebben. Gezelligheid troef hier,
tot in de late uurtjes.

Rougemarin

eenzelfde aanstekelijke begeestering over
wijn kan praten, is ook jouw selectiepolitiek
moeilijk slecht te noemen, natuurlijk. Hier
proef je niet alleen wijn, je leert er ook iets
over bij – dat Kroatië 300 wijndistricten en
vier vrij duidelijk afgelijnde wijnregio’s (Istria
en Kvarner; Slavonië en Podunavlje; Dalmatië;
en de Kroatische ‘Uplands’) kent, bijvoorbeeld,
of dat er momenteel nog zo’n 130 druivenvariëteiten zijn (waarvan vele familiaal gebruikt
worden, terwijl een dertigtal commercieel
worden verbouwd). Natuurlijk kan je hier ook
typisch Kroatische charcuterie en kaas krijgen
bij de wijnen. Dat die ook nog eens bijna perfect accorderen, hoeven we wellicht niet eens
meer te vermelden. De beste wijnbar van de
stad? We denken het wel.
Meer info: www.pupitres.hr

genoten onder andere van een heel creatief
bedachte geroosterde ossenhartconcasse
met geitenkaasroom en geroosterde pineoli
die verrassend evenwichtig en uitstekend afgekruid was. De lekkere tartaar (toch een erg
gewild gerecht in Kroatië, zo lijkt het) met aioli
en dijonmosterd is zowel met rundsvlees als
met Adriatische tonijn beschikbaar en verder
konden we onder andere proeven van een
uitstekende crumble. Alle gerechten waren
bovendien uitstekend afgekruid – zeker een
aanrader, dus.
Meer info: www. vinodol-zg.hr
Rougemarin
Gatver, wat een gezellige boel, zeg!
Rougemarin is eigendom van – hoe kan het
ook anders – Marin, maar is ondergebracht

Een internetzoektocht laat je vermoeden
dat hier gefocust wordt op gourmet hamburgers, maar dat is eigenlijk geen terechte
vaststelling (meer), wat dit restaurant kan
echt wel buigen op een volwaardige kaart.
De smaakvolle tartaar met spiegelei en érg
lekkere zelfgemaakte toast kon rivaliseren
met die van een klasse restaurant als Bon
Apetit, terwijl de noedels met gelakte, zelf
gepekelde zalm en sesamzaadjes ons terug
deden denken aan de geweldige ‘black cod’,
een kabeljauwgerecht van het Antwerpse
Roji. Ook vermeldenswaardig: de zwarte
noedels met scampi’s, een niet al te doordringende en erg evenwichtige bisquesaus,
mascarpone, pijnboompitpesto, gedroogde
tomaten, basilicum, grana padano en erwtenscheutjes. Een vrij zwaar gerecht waar veel in
aan het gebeuren is, maar dat toch erg lekker
blijft. Dat we ook het varkensvlees moeten
aanraden, heeft niet alleen te maken met de
uitstekende cuisson, maar ook met de geweldige marinade en knapperige groentjes.
Rougemarin, dat staat niet enkel voor goeie
cocktails en lekker eten, maar ook voor een
uitzonderlijk kader. Tof.
Meer info: www.rougemarin.hr

Tekst: Dirk Vandereyken / Beelden: Unsplash; Pexels, Pixabay, Dirk Vandereyken

Restaurant Vinodol
We weten het wel: de meeste toprestaurants
zijn niet al te groot, omdat het moeilijk is om
steeds dezelfde topkwaliteit voor tientallen
gasten tegelijkertijd te serveren en zelfs wanneer je een kleinere culinaire trekpleister uitbaat, is een voldoende groot keukenteam vaak
essentieel – wij rekenen meestal op minstens
1 persoon in de keuken per 20 couverts. Dat je
ook gastronomisch kunt excelleren voor een
groot aantal gasten, wordt dagelijks bewezen
in Vinodol, dat met twee grote eetruimtes,
een binnenterras én een (kleiner) buitenterras
een van de grootste restaurants van de stad is.
Wanneer de covid-maatregelen dat toelaten,
wordt het menu hier wekelijks aangepast, al
blijven er natuurlijk heel wat klassiekers op de
kaart staan. Dat je dan toch nog een geweldige score van 14 op 20 haalt in een toonaangevende restaurantgids als de Gault&Millau,
is niet iedereen gegeven. Wij kozen voor de
volgens ons gezelligste (gewelfde) ruimte en
Rougemarin
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10 KRANKZINNIGE DINGEN DIE
BEROEMDHEDEN OPBIECHTTEN
TIJDENS INTERVIEWS

© Ralph PH, Keith Richards London,2018

Doorheen de jaren hebben beroemdheden heel wat vreemde
dingen gezegd tijdens interviews.
Soms werden ze aangespoord door
de journalisten, bloggers of vloggers
die de vragen stelden, op andere
momenten waren het de interviewers zelf die zichzelf op ongewone
manieren lieten opmerken, en in bepaalde gevallen spuwden de sterren
al dan niet met voorbedachten rade
de vreemdste dingen uit.
Een aantal van deze interviews zijn niet alleen
bizar, maar ook wraakroepend te noemen –
John Mayor die zegt dat zijn penis een ‘blanke
supremacist’ is, waardoor hij niet kan vrijen
met gekleurde vrouwen; Gary Oldman die een
homofobe opmerking van Alec Baldwin en antisemitische uitspraken van Mel Gibson verdedigt en dan ook nog eens zegt ze ‘normaal’ te
vinden; Stephen Collins die toegeeft dat hij 30
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jaar lang minderjarige meisjes molesteerde;
en ga zo maar door. Wij besloten om ons te
concentreren op bizarre verhalen en ander
afwijkend gedrag om het artikel nog een
beetje leuk te houden. Hier een bloemlezing.

KEITH RICHARDS SNOOF ZIJN VADER OP
Rolling Stones-gitarist Keith Richards is niet
bepaald een man die de controverse schuwt.
Of hij nu onder invloed is van drugs en drank,
of gewoon spreekt vanuit een stel hersenen
dat niet in elkaar zit als dat van jou of van mij,
er zijn al heel wat vreemde uitspraken uit ’s
mans mond gekomen.
Eén van de meest bizarre verhalen die
Richards ooit heeft verteld komt uit een interview met NME. We citeren: ‘Het vreemdste
wat ik heb geprobeerd om op te snuiven? Ik
heb mijn vader opgesnoven. Hij was gecremeerd en ik kon er niet echt aan weerstaan
om hem met een klein beetje cocaïne te vermalen. Mijn vader zou er niet om gegeven
hebben, hij gaf geen moer om dingen. Het
ging behoorlijk goed en ik ben nog steeds
levend.’
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We laten u met de gedachte dat heel wat
mensen Richards (in zijn jongere jaren) sexy
vonden. Iets om over na te denken.

DUSTIN HOFFMAN BLEEF MAAR OVER
ZIJN PENIS PRATEN
De volgende begrijp je het best als je een
beetje Engels kent. Toen een Australische interviewer Dustin Hoffman vertelde dat hij ‘very
cut’ was (waarmee hij bedoelde dat Hoffman
er ‘gebeiteld’ uitzag), dacht de Oscarwinnaar
dat het om zijn besneden penis ging. Vanaf dat
moment bleef de acteur maar praten over zijn
penis, met onvergetelijke zinnetjes als ‘Ik ben
very cut [heel gebeeldhouwd, maar dus ook
heel besneden – red.] – eigenlijk vind ik feitelijk
dat ik téveel besneden ben geworden.’
T.m.i., Dustin!

kunnen genieten – zoals die van de succesvolle Monster Ball-tournee. Die tweede
wereldtournee van Lady Gaga, waarin ze
nummers uit haar debuutalbum en uit het recentere The Fame zong, was ook wel gekend
als ‘de allereerste pop-elektro opera’, maar de
gelauwerde zangeres had er wel haar laatste
miljoentjes aan opgesoupeerd.
‘Ik herinner me dat ik naar huis ging en ik bij
mijn papa was en hij zei: “Ik begrijp het niet.
Bad Romance is verschenen. Je bent overal
op de radio te horen. Iedereen praat over jou
en je hebt geen pot om in te pissen.”,’ vertelde Lady Gaga aan Entertainment Weekly.
‘Ik zei: “Laat me dit gewoon doen. Laat me
het allemaal uitgeven aan het podium en ik
denk dat ik de aandacht van Arthur Fogel kan
trekken.”

vertelde Lipton dat hij tijdens de jaren vijftig
pooier was geweest. Dat gebeurde toen hij
nog in Parijs woonde en volgens Lipton was
hij bovendien meer een soort ‘agent’ dan een
doordeweekse pooier. Iemand die zijn klanten
vertegenwoordigt, dus. In daaropvolgende
interviews wist de man ook te zeggen dat hij
zijn prostituees nooit slecht behandelde en
dat er zelfs een hoer was waar hij ‘geweldige
avonturen’ mee had beleefd.
Nu, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen.

CHRISTOPHER ECCLESTON BOOD ZIJN
EXCUSES AAN TEGENOVER EEN JONGEN
DIE HIJ OOIT PESTTE
Christopher Eccleston (uit onder andere Doctor
Who, Heroes, Thor: The Dark World, en The
Leftovers) werd wel erg emotioneel toen hij

© Dulcet Nightingale - Lady Gaga, The Monster Ball Tour

CHARLIE SHEEN WAS HET BEU OM ZIJN
PARTNERS ZWIJGGELD TE BETALEN
Dat Charlie Sheen met allerlei mentale problemen kampt, weten we al lang. De acteur uit Hot
Shots, Two and a Half Men en Anger Management
had echter wel een heel bizarre reden om toe
te geven dat hij gediagnosticeerd is met HIV: hij
was zijn partners immers aan het betalen om
aan niemand te verklappen dat hij het ooit zo
dodelijke virus had opgelopen. Dat had hem
naar eigen zeggen al ‘tot zo’n 10 miljoen dollar’ gekost, verspreid over 4 jaar. Toen gastheer
Matt Lauer hem vroeg of hij nog steeds mensen aan het afkopen was, antwoordde Sheen
op zijn eigen gekende hilarische wijze: ‘Niet
meer na vandaag, neen.’

LADY GAGA SPENDEERDE AL HAAR GELD
OM DE AANDACHT TE KRIJGEN VAN LIVE
NATION
Omwille van de heersende coronamaatregelen, zal het wellicht nog een tijdje duren
voor we weer zoals vroeger van concerten
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Fogel is het hoofd van Live Nation, ook in
België een van de grootste concertorganisaties
ter wereld. De 3 miljoen dollar die Lady Gaga
aan het ontwerp, de bouw en de aankleding
van haar podium spendeerde, bleken overigens wel degelijk zijn aandacht te trekken: hij
zette zijn schouders onder haar carrière en Live
Nation presenteerde de durfal een cheque
van 40 miljoen dollar. Een mooie winstmarge
voor een gok die op het eerste gezicht lichtjes
krankzinnig lijkt, dus.

JAMES LIPTON WAS EEN POOIER
Auteur/academicus/acteur/choreograaf/interviewer/scenarist/producer James Lipton mag
dan wel meegespeeld hebben in series als
Arrested Development, hij is toch vooral bekend als de bedenker en erudiete vragensteller
van Inside the Actors Studio, waarin hij wereldsterren op zo’n manier ondervraagt waarop
ook acteerstudenten er iets aan hebben.
In een interview met Parade Magazine,

tijdens een interview op Good Morning Britain
toegaf dat hij niet alleen gepest werd, maar
zelf ook pestkop was. Zijn favoriete doelwit was
een ‘erg gevoelige jongen’ waar hij televisiegewijs een verontschuldiging aan presenteerde.
‘Ik ken zijn naam, maar ik weet niet waar hij is,’
wist Eccleston te vertellen.
Er bestaan tegenwoordig zoiets als sociale
media, Christopher!

ARNOLD SCHWARZENEGGER LIET ZIJN
VROUW GEEN BROEK DRAGEN
Conan en latere gouverneur van Californië
Arnold Schwarzenegger verklaarde in 1988
het volgende aan Playboy: ‘Ik haat broeken.
Dat is iets wat ik van mijn vader heb geërfd.
Hij verachtte broeken, en mijn moeder mocht
ze thuis nooit dragen. We hebben het nu
over een andere tijd, toen de man veel meer
de baas in huis was. Maar ik voel me ook nog
steeds zo, en noch mijn moeder, noch Maria
mag met mij uitgaan in een broek.’
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SEAN CONNERY VOND HET OKÉ OM EEN
VROUW TE SLAAN
Dat de man die volgens velen de beste incarnatie van James Bond ooit ten berde gaf inmiddels is overleden, zullen heel wat feministen
niet echt erg vinden, vermoeden we. In 1965
vertelde acteur Sean Connery aan Playboy dat
het soms oké is om een vrouw te slaan.

Wat deze journalist betreft: als vrouwen mannen mogen slaan en gelijkwaardig willen zijn,
dan mogen we elkaar allemaal slaan, maar
Connery’s uitspraken zijn minstens erg ongelukkig te noemen (zelfs ondanks het feit dat ze
in de jaren zestig en tachtig werden gedaan)
én zouden we niet beter zeggen dat niemand
een ander iemand mag slaan? Dat zou pas
vooruitgang zijn.

LEAH REMINI DEED ZICH VOOR ALS EEN
VRIENDIN OM MENSEN TE REKRUTEREN
VOOR SCIENTOLOGY
Leah Remini (uit onder andere Kevin Can Wait
en Second Act) is bij ons iets minder bekend,
maar de actrice maakt er al jaren een zaak

van om zich op te werpen als kritische tegenstandster van de Scientologykerk.
Remini rolde al op haar negende Scientology
(een door sf-schrijver Ron Hubbard bedachte
‘open’ godsdienst die begint met uitstekende
persoonlijkheidsanalyses, IQ-tests, en zelfhulpboeken, maar uiteindelijk eindigt in dure lessen
waarin beweerd wordt dat we afkomstig zijn
van aliens), maar stapte in 2013 op omwille
van misbruik binnen de kerk, de vermeende
corruptie van leider David Miscavige, en het
verdwijnen van Davids echtgenote.
Tijdens een interview met Jada Pinkett Smith
op internettalkshow Red Table Talk vertelde
Remini dat ze in haar Scientologyperiode ‘niet

© Stuart Crawford
Sean Connery

‘Ik denk niet dat er iets bijzonder verkeerds is
aan het slaan van een vrouw, hoewel ik niet
aanraad om het op dezelfde manier te doen
als je een man slaat.’
In 1986 herinnerde Walters hem aan het bewuste interview, maar onze Sean nam niets
terug van de bewering dat je een vrouw mag
slaan, zolang je het met een open hand en niet
met een gebalde vuist doet. ‘Ik ben niet van
mening veranderd,’ zei Connery. ‘Helemaal
niet... Ik denk niet dat het zo erg is. Het hangt
af van de omstandigheden en of het de moeite
waard is.’
authentiek’ was geweest. Haar belangrijkste job
bestond immers uit mensen te bevrienden en hen
te indoctrineren. Toen haar werd gevraagd om dat
ook met haar co-ster Kevin James te doen, zou ze
dat echter geweigerd hebben.
Of: hoe mensen ook kunnen veranderen.

Gaan feesten met George Clooney moet behoorlijk
avontuurlijk zijn… of, tenminste, zwaar. Toen acteur/
komiek Danny DeVito – schijnbaar nog steeds aangeschoten – op ochtendshow The View mocht komen vertellen over zijn recente wedervaren, begon
DeVito vooral te vertellen over de tijd die hij in het
presidentiële Witte Huis had gepasseerd. De man
had niet alleen heel wat te vertellen over voormalige
staatsleider Bush, maar ook over het feit dat hij zelf
seks had gehad in de iconische Lincoln-slaapkamer.

© Gage Skidmore: Danny DeVito
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Misschien had DeVito zélf maar een gooi moeten
doen naar het presidentschap.

Tekst: Dirk Vandereyken

DANNY DEVITO VERNIELDE
EEN HOTELKAMER

BELLO

EEN HUISDIER MAAKT JE GELUKKIG EN
HET IS GOED VOOR JE GEZONDHEID
Wist je dat een huisdier goed is voor de gezondheid?
Inderdaad, een huisdier bevordert de gezondheid!
En om de twijfelaars volledig over de streep te halen, worden heel wat conclusies uit diverse studies
meteen gestaafd met een aantal bevindingen, zoals:
hartpatiënten met een huisdier leven langer dan
hartpatiënten zonder huisdier. Huisdieren zorgen
ervoor dat ons serotonine- en oxytocinegehalte (een

hormoon dat geassocieerd wordt met een goed gevoel en vertrouwen) toeneemt. Voor alzheimerpatiënten lukt het eten gemakkelijker als er een visbokaal
op tafel of in de nabijheid staat en ze een visje zien
zwemmen. Daarom geven we in Bello graag enkele
tips mee hoe je u gelukkiger en gezonder kan voelen
en misschien helpt ons dat een beetje tijdens deze
Covid-19-tijden.
Zo voelen mensen met een huisdier
zich meestal gelukkiger en minder
eenzaam. Dit statement is zoiets als
een open deur intrappen, maar het
mag toch nog eens gezegd. Vooral
voor mensen die alleen leven, is een
huisdier troostend gezelschap. De
zorg voor het dier wordt een nieuw
doel in hun leven, wat op zijn beurt
bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen. Chronisch zieken voelen zich
minder depressief en geïsoleerd met
een diertje in de buurt. Huisdieren
hebben namelijk behoeften die enkel door de mens kunnen worden ingevuld. Die routine brengt structuur
en geeft zin aan het leven. De hond
uitlaten zorgt ervoor dat je buitenshuis komt, wat vaak resulteert in sociale interactie. En ook die is positief
voor je humeur!
Met uw troeteldier heb je ook minder last van heel wat ziektes zoals
bijvoorbeeld hoge bloeddruk. De
meeste mensen liefkozen hun huisdier terwijl ze relaxen of televisie
kijken. Het strelen van een hond
of kat helpt je lichaam om een relaxhormoon te produceren en het
vermindert het gehalte van een bepaald stresshormoon. Dit kan leiden
tot een verlaging van de bloeddruk.
Mensen met huisdieren hebben
een lagere bloeddruk en een lagere
hartslag in rust dan mensen zonder
huisdieren. Het blijkt ook dat kinderen met hypertensie baat hebben bij
het strelen van een huisdier, omdat
die handeling hun bloeddruk verlaagt. Daarnaast verlaagt het ook uw
cholesterolgehalte. Zelfs al ben je de
gelukkige bezitter van een huisdier
dat je in topvorm houdt, toch moet
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je misschien nog altijd op je voeding letten
en heb je medicatie nodig. Maar ‘huisdierrijke’
mensen hebben een lager cholesterol- en triglyceridengehalte dan ‘huisdierarme’ mensen.
Ondertussen hebben studies bewezen dat je
voor een gezond hart ook best een dier in huis
haalt. De Amerikaanse studie geeft aan dat er
een rechtstreeks verband is tussen leven met
huisdieren, vooral honden, en de levensduur
van de mens. Er zou ook een verminderd risico
op hartfalen zijn bij wie een hond in huis haalt.
Volgens de bevindingen kan het houden van
een huisdier het risico op een hartaanval in de
toekomst minimaliseren. Het zorgt namelijk
voor een lagere bloeddruk en het reduceert
cholesterol en triglyceriden in het bloed. De
extra beweging die je doet als je de gelukkige
eigenaar bent van een hond (of kat) speelt ook
een rol. Een zeer langdurende studie daaromtrent toonde aan dat wie nooit een kat had 40
% meer risico heeft om te sterven aan een hartaanval dan wie wel ooit een poes in huis had.
Misschien voor vele mensen onder ons is dit
misschien wat tegenstrijdig, maar met dieren
in de buurt ontwikkel je zelfs immuniteit tegen
astma en allergieën. Het zijn vooral katten die
bevorderlijk zijn voor het ontwikkelen van immuniteit tegen astma en andere allergieën. Er
zijn dan ook bewijzen die aantonen dat zelfs
baby’s die ‘in een huisdieromgeving’ worden
grootgebracht waarschijnlijk minder allergieen en astma ontwikkelen. Ze hebben in hun
eerste levensjaar ook minder last van verkoudheden en oorontstekingen dan baby’s die opgroeien in een huis waar geen huisdieren zijn.

EEN HOND OF KAT TEGEN DE ZIEKTE VAN
DE TIJD “DEPRESSIE”.
Het zou niet ongewoon zijn dat een dokter je
de raad geeft om een dier in huis te halen als behandeling van een depressie.
In bepaalde gevallen kan een huisdier
als therapie nuttig zijn om met een depressie om te gaan en zelfs om ervan te
genezen. De liefde van zo’n schattige
hond of kat is onvoorwaardelijk! Welk
humeur je ook hebt, of je nu net een
opdoffer of een pluim kreeg en je wilt
je gevoelens ventileren, je huisdier is er
altijd voor jou. De liefde, steun en loyaliteit die onze huisdieren ons bieden, is
genoeg om elke donkere episode van
ons leven om te toveren tot een kleurrijke regenboog. De blijdschap die ze uiten
wanneer ze ons zien binnenkomen, de
overgave waarmee ze spelen of een lik in
het gezicht is vaak het enige wat we nodig hebben om ons beter te voelen. De
voordelen van het hebben van een huisdier zijn dus ontelbaar. De onvoorwaardelijke liefde van je hond of kat is vaak
oprechter dan de liefde van mensen.
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Maar nog meer dan het voorkomen dat we
antisociale kluizenaars worden, kunnen we
van hun gezelschap genieten om onze pijn
te verzachten. Dieren blijken het vermogen
te hebben om allerlei negatieve gevoelens
significant te verminderen. Vermoeidheid,
stress, verdriet, pijn, eenzaamheid en depressie verdwijnen als sneeuw voor de zon
wanneer we in de buurt van onze huisdieren
zijn. De twee klassieke kameraden die als
het ware als geneesmiddel tegen depressie
kunnen dienen, zijn dus de hond en de kat.
Het is nu éénmaal zo dat wanneer we naar
onze hond kijken, het brein meer van het
hormoon oxytocine aanmaakt. Dit wordt
ook wel het “gelukshormoon” genoemd.
Aan de andere kant verlicht het geluid van
een spinnende kat gevoelens van angst en
kalmeert het ons direct.

Tot slot worden soms dieren terecht of ten
onrechte uit de slaapkamer geweerd. Maar
de aanwezigheid van een huisdier in de
slaapkamer van een kind is niet nadelig voor
de kwaliteit van zijn slaap. Wetenschappers
hebben al kunnen vaststellen dat 30 à 50%
van de gezinnen met huisdieren geregeld
het dier mee in bed nemen en ze zijn dan
ook van mening dat het delen van een kamer met een huisdier niet schadelijk is voor
de slaap van een kind, en dat het zelfs gunstig kan zijn voor de slaap door het rustgevende effect van de aanwezigheid van het
gezelschapsdier. Dat betekent echter niet dat
dit gedrag noodzakelijkerwijs moet worden
aangemoedigd: er moet rekening worden
gehouden met het karakter van het dier (rustig of onrustig), evenals met de mate van gehechtheid, naast andere elementen. Daarom
toch altijd goed uitkijken dat de hond of de
kat niet in het midden van het bed ligt.
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Tekst: Remi Lemeire

Maar je hebt nog een andere belangrijke
gezondheidsvoordelen. Je favoriete hond
moedigt je ook aan om wat meer actief te
blijven. Sommige mensen zijn met geen
stok uit hun luie zetel te krijgen. Als het om
hun eigen gezondheid gaat, kunnen ze het
niet opbrengen om 100 m te voet te gaan.
Maar voor het welzijn van hun hond zijn ze
gemotiveerd om elke dag minstens een half
uur te wandelen. Een goede oefening om de
hond zowel als het baasje fit te houden. En
een prima remedie tegen overgewicht. Voor
geïsoleerde (oudere) mensen is het ook de
ideale manier om in contact te komen met
buren en andere ‘baasjes’ die in het park
hun boezemvriend uitlaten. Op die manier,
via het huisdier, verloopt het sociaal contact
comfortabeler en minder geremd. Actiever
leven, zoals op stap gaan met je hond, is
goed voor je gezondheid: het helpt je beschermen tegen obesitas, osteoporose, en
reumatoïde artritis.

BELLO WEDDING

TROUWEN IN 2022

ZIJN DE BEPERKINGEN NU EINDELIJK VOORBIJ?
Binnenkort moeten we geen rekening meer
houden met de opgelegde beperkingen.
Grote feesten met heel de familie en vrienden
tot in de late uurtjes en nadien lekker op reis
naar een exotische bestemming. Geen gezeur
meer over PLF-formuliertjes, mondmaskers,
vaccinaties, enz. Alles gaat terug normaal worden, net zoals voorheen of heeft de postcoronatijd ons toch geleerd dat het ook anders
kan? Vaak waren trouwfeesten een toch wel
stressvolle periode waarin het toekomstig
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bruidspaar zich verplicht voelde om veel
mensen uit te nodigen en om origineel uit de
hoek te komen. Trouwen in de coronaperiode
was veel makkelijker, omdat er gewoonweg
niet veel mocht, waardoor veel bruidsparen
voor een ‘easy & small wedding’ gingen. Meer
en intens genieten van het moment stond
centraal. Dat gedachtegoed is blijven hangen en zal zijn spreiding nog wel vinden in
de postcoronatijden. Hoewel er natuurlijk ook
een gemis was naar die knalfeesten die we

ongetwijfeld ook nog veel gaan tegenkomen.
De moraal van dit verhaal is dus dat we ons
niet forceren en samen rustig nadenken welk
trouwfeest het best bij ons past, want het is
uiteindelijk nog altijd een feest dat draait om
twee verliefde mensen.
BELLO wenst iedereen die trouwt in 2022 een
dikke proficiat en veel genot van jullie dagje.
xxx
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HET ONTSTAAN VAN
HUWELIJKSTRADITIES
Het huwelijk is ontstaan in de middeleeuwen.
Klinkt romantisch denk je dan? Kastelen, ridders, liefde en pure romantiek. Hoewel er veel
historische romans geschreven zijn over liefde
en het huwelijk tussen twee mensen, had het
huwelijk vroeger helemaal geen romantische
achtergrond. In de eerste plaats wilde men met
het huwelijk - ofwel een monogaam leven met
twee - het verspreiden van geslachtsziekten
voorkomen. Economische belangen waren een
andere grote reden voor het invoeren van het huwelijk. Men stapte dan in het huwelijksbootje om
bezit binnen de familie te behouden. Gelukkig
zijn we sindsdien wel helemaal anders over deze
verbintenis tussen twee mensen gaan denken.
Trouwen doen we tegenwoordig vooral uit liefde
voor onze wederhelft. Deze romantische gebeurtenis is voor velen onder ons ook het hoogtepunt
in zijn of haar leven. Het is daarom ook niet zo
bijzonder dat we er toch heel wat tijd en moeite
in steken. Doorheen de jaren hebben zich een
aantal tradities ontwikkeld rond de trouwerij.
Sommigen zijn ‘gelukkig’ verdwenen en andere
hebben dan weer een moderner kantje gekregen.
BELLO somt er een aantal op:
HET AANZOEK
Tijdens een romantisch dinertje, met zijn
tweetjes op het strand of op het podium
tijdens een optreden van Clouseau. De
romantiek bereikt pieken op zulke memorabele momenten. Helaas was dit vroeger
helemaal anders. Volgens de traditie moest
de man eerst aan de vader van zijn ‘hopelijk’
aanstaande toestemming gaan vragen om
zijn dochter te huwen. Dit was een teken
van respect en onderhandeling van de huwelijkse voorwaarden en eventueel bruidsschat. De beslissing lag eerst bij de vader en
pas nadien werd de bruid gevraagd. Direct
een ja-antwoord geven was trouwens ook
uit den boze. Zulke beslissingen moesten
met de gehele familie eerst besproken
worden.
Tot vandaag is de traditie van knielen tijdens een aanzoek gebleven. Door op één
knie te gaan maak je jezelf klein en plaats
je de ander op een pedestal. Deze traditie
gaat zelfs terug naar de riddertijd waar
mannen knielden om geridderd te worden.
In tijden van oorlog knielde men als teken
van overgave. Degene die knielt geeft zich
dus met andere woorden volledig over aan
de ander. Hier dan wel met een romantische betekenis.
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DE VERLOVING
Een lange verloving was vooral vroeger heel
normaal. Het was eerder een belofte aan je
aanstaande, deze werd dan ook bezegeld met
een verlovingsring. De verlovingsring heeft
een lange traditie en zou vroeger betekend
hebben dat de vrouw haar bruidsschat zou
ontvangen hebben.

HET BRUIDSKLEED
Traditioneel is een bruidskleed wit en van de
trouwgasten mag ook niemand helemaal in
het wit gekleed zijn, dat is gereserveerd voor
de bruid en soms ook bruidegom. Wit staat
voor maagdelijkheid, puurheid en onschuld.
Deze traditie stamt nog af uit de Romeinse tijd,
waar tijdens feesten en vieringen iedereen in
het wit gekleed ging. In de middeleeuwen
waren de trouwjurken dan weer heel kleurrijk.
Hoe meer kleuren, hoe rijker je was. In de 17de
eeuw waren het dan weer zwarte trouwjurken
die populair waren. Het is pas op het einde van
de 18de eeuw dat de bruid een wit trouwkleed
is gaan dragen. Deze eer was enkel weggelegd
voor de dames uit rijkere kringen, de boerendochters droegen traditionele kleding. Vanaf
1920 konden de bruid en bruidegom zelf kiezen wat ze gingen aandoen. Tegenwoordig is
alles mogelijk, een trouwfeest in thema met
bijhorende kleding van de bruid en bruidegom is geen uitzondering meer. Denk maar
aan een Halloweentrouw, onderwatertrouw,
kersttrouw enz….

BRUIDSBOEKET
Sinds jaar en dag draagt de bruid een bruidsboeket tijdens de bruiloft en wie volgens traditie het boeket kan vangen, is de volgende in rij
om te gaan trouwen. Een bruidsboeket bestaat
tegenwoordig uit prachtig geurende bloemen,
maar dat was niet altijd zo. Het ontstaan van het
bruidsboeket vinden we terug bij de Romeinen.
Het boeket zag er toen wel helemaal anders
uit, en had vooral een praktische reden. Een
Romeinse bruid droeg een boeket gemaakt
uit knoflook, kruiden en andere specerijen die
omwille van hun sterke geur kwade geesten
zou afschrikken. Pas met de Britse Queen
Victoria kwam daar verandering in en werd
het bruidsboeket dat voornamelijk uit bloemen bestond populair. In de beginperiode
bestonden deze boeketten voornamelijk uit
rozen, maar later werd er steeds meer gevarieerd met soorten bloemen, en kregen verschillende bloemen ook allerlei betekenissen.
Het Biedermeier bruidsboeket is de populairste
onder de bruidjes. Dat is het bolvormig boeket,
waarbij de bloemen heel compact worden gebonden. Ook het plukboeket wordt steeds populairder. Dit is een eerder speels, los gebonden
boeket met bloemen in verschillende lengtes.
Denk hierbij aan een nonchalant samengesteld
boeket met prachtige veldbloemen.
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DE TROUWRINGEN
Deze romantische traditie gaat ook terug naar
de Romeinse tijd. In die tijd kreeg enkel de
vrouw een ring als teken van bezit en eigendom van de man. Deze barbaarse tijden zijn
gelukkig ver achter ons, want al eeuwenlang
krijgen zowel de bruid als de bruidegom een
ring die de verbintenis tussen het stel bezegelt.
De ronde vorm van de trouwring staat trouwens ook voor oneindige liefde en vaak zit er
ook een inscriptie aan de binnenkant van een
trouwring. Met het dragen van een trouwring
toon je ook aan de buitenwereld dat je eigenlijk niet meer op zoek bent naar die ware. Je
status staat dus op ‘married’.

RIJST GOOIEN
Rijst gooien, duiven of vlinders loslaten zijn tradities die we nog niet zo lang in onze cultuur
hebben overgenomen. Rijst gooien zou van
het Verre Oosten komen en staat voor vruchtbaarheid. Tegenwoordig strooit men ook confetti, kleine centjes of bloemblaadjes op het
pasgetrouwd stel. Na de ceremonie laat het
pasgetrouwd stel ook vaak duiven los. Deze
symboliseren liefde, vrede en verbondenheid,
het perfecte symbool dus voor op een trouwdag. In plaats van duiven kun je er ook voor
kiezen om vlinders los te laten. Van oorsprong
is dit een traditie van de Amerikaanse indianen.
Zij lieten een vlinder los en deden daarbij een
wens.

BRUIDSTAART
Taart eten kan vandaag dagelijks, als je dat natuurlijk kunt verdragen, maar vroeger was dit
enkel gereserveerd voor de adel en de rijken.
Pas toen de prijs van suiker daalde, werd taart
eten ook iets waarvan de gewone mens kon

genieten. In de eerste helft van de 19de eeuw
werd op trouwfeesten bij de adel en rijken in
België ‘croquembouche’ geserveerd. Dat zijn
hoge kegels van soezen die aan elkaar gekleefd waren met karamelsaus. De bruidstaart
uit suikerglazuur en in verschillende lagen,
zoals we deze vandaag kennen, is van Engelse
oorsprong. Traditioneel is de bruidstaart wit
zoals het kleed van de bruid, maar tegenwoordig kan ook dit concept heel origineel
aangepakt worden.

HUWELIJKSREIS OF HONEYMOON
Voor de oorsprong van ‘honeymoon’ moeten
we terug naar de 5de eeuw. Een traditie ontstond waarbij een man en vrouw een lustopwekkend alcoholisch drankje gebaseerd op
honing (honey) dronken na hun eerste maan
(moon) als getrouwd stel. Dit werd gegeven
omdat het zou helpen met de vruchtbaarheid
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van het koppel. Een andere theorie is dat het
woord ‘honeymoon’ afgeleid is van het Noorse
woord ‘‘hjunottsmanathr’, wat refereert aan
een situatie waarin de bruidegom zijn bruid
kidnapt(!) en haar verborgen houdt voor haar
familie tot ze stoppen met zoeken. Gelukkig
betekent huwelijksreis vandaag gewoon een
hele fijne en romantische vakantie met zijn
tweetjes.
Elke cultuur heeft zo zijn eigen huwelijkstradities,
en in het verleden waren de meeste huwelijksrituelen bedoeld om het fris getrouwde huwelijkspaar
te beschermen tegen boze geesten. Welke tradities
je meeneemt in je eigen huwelijk is natuurlijk volledig een eigen keuze, maar vergeet niet dat tradities een bruiloft een stuk leuker maken en daarbij
voor veel vermaak zorgen . Het allerbelangrijkste is
natuurlijk om met volle teugen van deze speciale
dag te genieten!
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GROOTSTE ONDERZOEK OVER IMPACT
VAN VOEDING OP GEZONDHEID OOIT
GEPUBLICEERD
Maar al te vaak beperken diëtisten zich
tot aanbevelingen die enkel rekening
houden met de hoeveelheid koolhydraten, proteïnen en vetten die in ons
voedsel zit. Hoewel ook het nodige onderscheid tussen trage en snelle suikers of
goede en gezonde vetten gewoonlijk wel
wordt gemaakt, is er meestal bitter weinig aandacht voor carcinogenen en andere stoffen die
de gezondheid rechtstreeks beïnvloeden. Een ander
probleem is dat alle dierlijke producten vaak op een hoop
en plantaardige producten op een andere hoop worden
gegooid. Bovendien wordt er zelden naar duurzaamheid
en de impact op het milieu gekeken. Een recente studie
van de University of Michigan dat gepubliceerd werd in het
toonaangevende vakblad Nature Food heeft alles anders
Als we aan hotdogs denken, beelden we ons
niet alleen de Belgische variant op krokante
broodjes in, maar ook de zachte Amerikaanse
versie (vaak met chili) en de Zweedse worstin-een-broodjesrol. Ook de krankzinnige
eetwedstrijden die veelal gewonnen worden
door moderne slanke Japanse krijgers met
hoofdbanden om dringen haast onmiddellijk
de herinneringen binnen. Dat deze gedreven
competitiebeesten wellicht veel vlugger zullen
doodvallen dan hun veganistische vrienden,
komt niet echt als een verrassing; dat hotdogs
zowat de allerlaatste plaats bekleden op een

aangepakt en blijkt
ook nog eens geleid te worden door intelligente vorsers:
wetenschappers die doorhadden dat hun onderzoek érg
veel aandacht zou krijgen als ze er in hun communicatie op
zouden wijzen dat een enkele hotdog gemiddeld maar liefst
36 minuten wegscheert uit jouw gezonde leven. Voldoende
om ook onze interesse op te wekken, dus.

lijst van 5.800 voedingsmiddelen en gerechten,
is dat een heel klein beetje wel.
5.800 voedingsmiddelen onderzocht
Onderzoekleidster Katerina S. Stylianou heeft
met haar studie veruit het meest ambitieuze en
compleetste overzicht van voeding bezorgd
dat we ooit hebben gezien. Om te kunnen meten wat voor impact de dingen die we – vaak
zonder daar veel bij na te denken – binnenspelen op onze gezondheid heeft, gebruikte
ze de nog vrij nieuwe Health Nutritional Index,
een nutritionele lijst die gebaseerd is allerlei

verschillende epidemiologische factoren. Die
visionaire aanpak bekijkt zowel de duurzaamheid van levensmiddelen als hun levenscyclus
en de mogelijke ziekteverwekkers die erin
vervat zitten. Daarvoor werden maar liefst 15
voedingsgerelateerde gezondheidsrisicofactoren gecombineerd met 18 milieu-indicatoren.
Meer concreet houdt de HENI rekening met de
gezondheidseffecten van 8 belangrijke voedselgroepen (noten en zaden, volle granen, fruit,
groenten, melk, met suiker gezoete dranken,
rood vlees en verwerkt vlees) en 6 nutriënten
(omega-3, calcium, vezels, meervoudig onverzadigde vetzuren, transvet en natrium), die in
de ‘Global Burden of Disease’-database (die is
opgesteld door 7.000 vorsers vanuit de hele
wereld) als voedingsrisicofactoren zijn aangeduid. Er wordt ook gecorrigeerd voor geslacht
en leeftijd, zodat die factoren eruit gefilterd
worden. Verder zijn er 3 verhoudingen gebruikt
om alles zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken: 100 kilocalorieën, 100 gram en 1 portie.
De centrale vraag: zijn er drastische veranderingen in ons voedingspatroon nodig om onze
individuele gezondheid te verbeteren en om
de milieueffecten te verminderen? En moet de
hele bevolking veganist worden om een betekenisvol verschil te maken voor de menselijke
gezondheid en die van de planeet?

Katerina S. Stylianou © University of Michigan / Christine Purdy ccby 2.0
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Wat je best wél… en niet eet
Het antwoord blijkt lichtjes genuanceerd te
zijn. Wat als een paal boven water staat, is dat
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duurzaamheid en de impact op onze gezondheid wel degelijk vrij sterk met elkaar correleren.
Desondanks zijn niet alle producten met een
lage ecologische voetafdruk gezond en zijn
niet alle producten met een hoge milieu-impact ongezond.
Een aantal dingen zijn alvast eenduidig: zo is
bewerkt rood vlees zowat het slechtste wat je

kunt eten, met als negatieve koploper dus hotdogs. Als Stylianou en haar teamleden zeggen
dat een enkel broodje met daarin een frankfurterworstje meer dan een half uur van jouw
gezonde leven wegneemt, ménen ze het ook
– het betekent niet noodzakelijk dat je 36 minuten per hotdog vlugger zult doodgaan, maar
dat je effectief 36 minuten minder lang gezond
zult zijn (én daar vlugger aan kunt sterven).

Ter informatie: het huidige wereldrecord hotdogeten staat op naam van Chestnut, ook bekend als ‘Jaws’. Hij verorberde 76 broodjes met
frankfurterworstjes op 10 minuten tijd – goed
voor het zesde jaar op rij dat hij de ‘gegeerde’
Mustard Belt won en meteen ook zijn veertiende titel binnen het circuit rond wedstrijdeten.
Als je dan ook nog eens bedenkt dat de man
er ‘professioneel’ aan begon in 2005, weet je
dat hij heel waarschijnlijk geen al te lange toekomst tegemoet gaat.
Waarom hotdogs zo ongezond zijn? Wel, een
typisch frankfurterworstje is gemaakt van varkensvlees en bevat 204 kilocalorieën, 18 gram
vet én… 620 gram natrium! Dat is héél erg veel
vet en zout, nog voor je ketchup, mosterd en
andere ingrediënten meerekent. Bovendien
bevatten de worstjes enorm veel nitraten conserveringsmiddelen die aan hotdogs worden toegevoegd uit synthetische materialen of
natuurlijke bronnen. Ze moeten het vlees een
langere houdbaarheid en meer kleur geven.
Wanneer nitraten worden verteerd, veranderen
ze in nitrieten en die zijn behoorlijk kankerverwekkend. Inderdaad: de kans op blaaskanker
gaat steil omhoog naarmate je meer bewerkt
vlees consumeert en bovendien loop je een
hoog risico om type 2 diabetes te ontwikkelen.
Wat jouw plaatselijke beenhouwer dus ook
zegt: rood vlees is ongezond en bewerkt rood
vlees (zoals ook burgers en wat je doorgaans
tussen ontbijtsandwiches aantreft) is veruit

Joey Chestnut 2012 © LegendLarrys
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rond het beëindigen van dierenlevens nu we
weten dat dieren wel degelijk intelligenter zijn
dan we vroeger wilden geloven en bovendien
emoties kunnen voelen.
Hier enkele markante voorbeelden:
• 1 hotdog: -36 min. gezond leven
• Onbewerkte biefstuk: -7 min. gezond leven
• 100 g kippenvleugeltjes: -4,3 min. gezond leven
• 1 sneetje appeltaart: +1,3 min. gezond leven
• 1 portie rijst met bonen: +13 min. gezond leven
• 1 portie gebakken zalm: +16 min. gezond leven
• 1 portie gezouten pinda’s: +26 min. gezond leven
• Boterham met confituur (zonder toegevoegde
suikers) en pindakaas: +28,6 min. gezond leven
Wat de vorsers zelf zeggen
We laten tot slot de wetenschappers zelf
even aan het woord:
‘Onze studie heeft ons in staat gesteld bepaalde prioritaire acties te identificeren die
mensen kunnen ondernemen om zowel hun
gezondheid te verbeteren als hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Wat milieuduurzaamheid betreft, vonden
we opvallende verschillen, zowel binnen als
het ongezondst van allemaal, gevolgd door
frisdrank. Garnalen en gevogelte hebben
trouwens ook een negatieve impact, terwijl
kaas en andere zuivelproducten net in het
negatieve deel van de grafiek blijven hangen
(al biedt dierenmelk wel degelijk een aantal
gezondheidsvoordelen).
Er is ook goed nieuws: je kunt gezonde minuten bijwinnen door jouw voedingspatroon
te veranderen! Zo blijken gezouten pinda’s
effectief gezond te zijn, net als fruit, noten, volkorengranen, sommige zeevruchten, rijst met
bonen, bepaalde vissoorten (waaronder duurzaam gevangen onbewerkte zalm) en – vooral
– groenten, en is er een heel onwaarschijnlijke
gezondheidswinnaar: volkorenbrood met confituur (uiteraard zonder toegevoegde suikers)
en pindakaas! De zoetekauwen kunnen dan
weer een heel klein beetje soelaas vinden in
het feit dat een stukje appeltaart hen een minuutje gezond leven erbij geeft én een lage
ecologische voetafdruk heeft.
Misschien een beetje verrassend: zaken als fruit
en groenten die in een serre worden geteeld,
zijn ook geen aanraders – het zorgt immers
voor een te grote milieu-impact. De conclusie
van de wetenschappers is dan ook dat veganisten iets té kort door de bocht gaan: niet
alle vegetarische of veganistische producten
zijn gezond of hebben een kleine ecologische
voetafdruk, niet elke vis is af te raden en niet
élk stukje vlees gaat je vlugger naar het graf
brengen. Natuurlijk houden die bedenkingen
wel geen rekening met ethische vraagstukken
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tussen voedingsmiddelen op basis van dierlijke als van plantaardige producten. Bij de
‘rode’ voedingsmiddelen heeft rundvlees de
grootste CO2-voetafdruk over zijn hele levenscyclus - twee keer zo groot als varkens- of
lamsvlees en vier keer zo groot als gevogelte
en zuivel. Vanuit gezondheidsoogpunt levert
het elimineren van verwerkt vlees en het verminderen van de totale natriumconsumptie
de grootste winst in gezond leven op in
vergelijking met alle andere soorten voedsel.
Rundvleesconsumptie had de grootste negatieve milieueffecten en verwerkt vlees
had de belangrijkste algemene negatieve
gezondheidseffecten. Daarom zouden mensen kunnen overwegen minder te eten van
voedingsmiddelen die veel verwerkt vlees en
rundvlees bevatten, gevolgd door varkensen lamsvlees. Van de voedingsmiddelen op
basis van planten scoorden groenten uit
serres slecht op milieueffecten vanwege de
verbrandingsemissies bij verhitting.
Voedingsmiddelen met een hoog gezondheidseffect en een lage milieu-impact zijn
voedingsmiddelen waarvan men zou kunnen
overwegen meer te eten. We zagen veel flexibiliteit bij deze “groene” keuzes, waaronder volle granen, fruit, groenten, noten, peulvruchten
en vis en zeevruchten met een lage milieu-impact. Deze producten bieden ook opties voor
alle inkomensniveaus, smaken en culturen.
Uit onze studie blijkt ook dat het bij
voedselduurzaamheid niet volstaat om
alleen te kijken naar de hoeveelheid

Een beperking van onze studie is
dat de epidemiologische gegevens
ons niet in staat stellen onderscheid
te maken binnen dezelfde voedselgroep, zoals de gezondheidsvoordelen van een watermeloen versus een
appel. Bovendien moeten individuele voedingsmiddelen altijd worden
bekeken binnen de context van iemands individuele dieet, waarbij
rekening moet worden gehouden
met het maximumniveau waarboven voedingsmiddelen niet meer
heilzaam zijn - men kan niet eeuwig
leven door alleen de fruitconsumptie
te verhogen.’
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Tekst: Dirk Vandereyken

uitgestoten broeikasgassen - de
zogenaamde koolstofvoetafdruk.
Waterbesparende technieken, zoals
druppelirrigatie en het hergebruik
van grijs water - of huishoudelijk
afvalwater zoals dat van gootstenen
en douches - kunnen ook belangrijke stappen zijn naar het verlagen van de watervoetafdruk van
voedselproductie.
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60 JAAR ERVARING IN HET WAARMAKEN
VAN INTERIEURDROMEN

Hemelaer Interior viert dit jaar zijn
60-jarig jubileum. De missie van deze
gereputeerde interieurzaak is al al
die jaren dezelfde: mensen gelukkig
maken door hun woning mooi in te
richten.
Hemelaer Interior heeft zijn wortels diep in
het ambacht. De familietraditie startte zes
decennia geleden als wagenmaker. Kwaliteit
stond altijd hoog in het vaandel en na de
oorlog besloot Hemelaer zich toe te leggen
op kwaliteitsmeubelen. Vandaag is dit een
totaalconcept geworden. Hemelaer is nu uw
betrouwbare en deskundige partner bij het
inrichten van uw interieur. U vertelt eerst uw
verhaal en op basis van uw interieurdroom
worden de collecties samen besproken.
Bij Hemelaer Interior kan u terecht voor de
totale inrichting van uw woning, maar even
goed voor een los meubelstuk waarnaar u
nog op zoek bent. In de toonzaal wordt u
geïnspireerd door zetels en relaxstoelen van

gerenommeerde Belgische, Italiaanse en
Duitse merken.
Een ruime collectie eetkamers, smaakvolle
dressoirs, wand- en tv-kasten personaliseren
het gamma.
Een volledig gamma slaapkamerkasten met
draai-, schuif- en plooideuren vervolledigen de
collectie, samen met comfortabele boxsprings
en designbedden.
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De uitbouw van de zaak stond de typische familiale sfeer niet in de weg. Je voelt dit in het
persoonlijk contact in de toonzaal. De monteurs zijn vakkundig opgeleid bij de verschillende fabrikanten en leveren accuraat werk en
dienst na verkoop af.
Hemelaer Interior, Blancefloerlaan 61, 2050
Antwerpen Linkeroever, 03 219 19 01
www.hemelaer.be
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HOE HET LEVEN IN
EEN KASTEEL ER
ECHT UITZAG
Of je ze nu kent uit de documentaires van National
Geographic of Discovery Channel, YouTubefilmpjes over
het onderwerp hebt bekeken, de fantasyseries van schrijvers als Jack Vance of Roger Zelazny hebt verzonden, of
een fan bent van films en series waarin ze vaak een centrale rol spelen: middeleeuwse kastelen spreken nog steeds
tot de verbeelding. Toeristen bezoeken de nog bestaande
bouwsels op reis, wargamers maken er modellen van en
rollenspelers zijn vaak op zoek naar het beste modulaire
kasteel om hun ‘tabletop roleplaying games’ extra visuele
flair te geven. Zelfs in bijwijlen vrij grimmige verhalen als
Game of Thrones, The Lord of the Rings of Wheel of Time
worden kastelen echter vaak geromantiseerd, maar hoe zag
het leven in een kasteel er nu eigenlijk écht uit?
We zouden gemakkelijk een aantal
nummers van Bello Magazine kunnen vullen met artikels over wat
voor kastelen er bestaan hebben,
hoe ze werden gebouwd en wat
de ambachtslui die eraan werkten

zoal moesten doen, maar helaas
is daar simpelweg de ruimte niet
voor en dus bestrijken we hier in
vogelvlucht een aantal markante
zaken die eigen waren aan middeleeuwse kastelen.

Eltz Castle, Wierschem, Duitsland

KASTELEN WAREN SOMS
MAAR EEN OF TWEE
KAMERS GROOT
Hoewel kastelen wel degelijk
gebruikt werden als (vaak tijdelijke) residenties voor een
middeleeuwse heer (en zijn
dame), waren ze vooral militaire bouwsels. De meeste
kastelen waren donjons van
een of twee kamers groot en
zowat de helft was volledig of
grotendeels opgetrokken uit
hout, niet uit steen. De ene
kamer die je in deze versterkte verblijfplaatsen altijd kon
terugvinden, was vanzelfsprekend de woonkamer, meestal
met daarin ook een open
haard en een groot bed waar
doorgaans de hele familie in
sliep. Individuele bedden voor
ieder familielid was iets waar
enkel de rijke heren zich aan
waagden.

Cotswolds, Broadway, UK
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Meestal kon je in de woonkamer ook een eettafel en een
kist waar de eigen spullen
in konden worden bewaard

terugvinden. Dat lijkt misschien erg spartaans, maar tijdens de middeleeuwen bleven
de meeste mensen doorgaans
niet erg lang binnen, al werd
er ’s winters natuurlijk minder
buiten geleefd.
Het eten werd vaak buiten opgeslagen, bijvoorbeeld in een
schuurtje. Ook was er een plekje nodig om het brandhout te
kunnen bewaren en een hekje
om de dieren in te bewaren. Als
de kasteelheer voldoende geld
had om een muur te laten bouwen, bleven deze ruimtes vrij
goed beschermd. Verder was
het zeker geen luxe om een
waterbron in de buurt te hebben. De behoeften werden dan
ook vaak gewoon in de rivier
gedaan en het was zeker niet
ongewoon om dus eventjes te
moeten stappen om kaka of
pipi te doen. De volgende stap
was gewoonlijk om een diepe
put te bouwen – niet zelden
dus in de woonkamer zelf –
maar daarover straks meer.
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eventueel een aparte keuken zijn, compleet
met – als je voldoende centjes had – een eigen
kok. De meeste koningen konden nog rekenen op een eigen latrine, maar daar stopte het
vaak… tenzij je meer invloed genoot.
Een eigen kapel of een solar – een soort middeleeuwse lounge, compleet met decoratief
houtwerk, (wand)tapijten en soms zelfs een
extra bed – was doorgaans het volgende
trapje omhoog. Kapellen waren essentieel om
de ochtendmis te kunnen beleven en konden
zowel in de donjon als in een extern gebouw
teruggevonden worden.

St. Margaret's Chapel, Edinburgh Castle

Zelfs de grootst bekende kastelen uit de
vroege en ‘middelste’ middeleeuwen waren
kleiner dan je misschien zou verwachten. Een
goed voorbeeld is de White Tower (of ‘Tower
of London’) in de Engelse hoofdstad. Die kende
vier verdiepingen, met onderaan een opslag-

pijlen door het lijf te jagen voor hij dichterbij
kan komen, niet?
Naarmate de tijd vorderde en koningen rijker
begonnen te worden, werden er in de latere
middeleeuwen nog grotere kastelen opgetrokken, al werden de echt grotere bouwsels
gaandeweg ook erg schaars. Soms werden
er nieuwe faciliteiten toegevoegd, zoals een
schoolkamer waar de kinderen van de écht
rijke heersers privéonderricht konden genieten of wachtruimtes, maar vaak werden
de al bestaande doeleinden gewoon verder opgesplitst of gedupliceerd, meestal in
buitengebouwen.
Uiteindelijk evolueerden de kastelen van de
grootste koningen naar paleizen en vloeiden
de middeleeuwen over naar de renaissance. Er
is dan ook een groot verschil tussen middeleeuwse kastelen, hun neogotische equivalen-

Kon je wat meer uitgeven, dan liet je meestal
eerst enkele externe gebouwen optrekken, zoals een heuse stal voor de duurdere dieren. De
volgende stap was gewoonlijk om een grotere
donjon te bouwen en ruimtes af te scheiden
volgens functionaliteit. Als men het zich bijvoorbeeld kon veroorloven om twee kamers
te hebben, was het niet ongebruikelijk om te
koken in de slaapkamer en te dineren in een
aparte eetruimte die meestal ook fungeerde
als de gastruimte. Soms werd daar (ook) een
open haard geplaatst.
De dienaars zelf werden vrij strikt gescheiden
van de kasteelheer en -dame. Ze mochten
doorgaans niet in de slaapkamer komen en
als ze in het gebouw zelf verbleven, werd de
eetruimte ’s avonds gewoonlijk omgetoverd
tot slaapruimte. Grotere kastelen kenden
meestal wel een grotere hal en een omvangrijkere leefruimte voor de hele familie. Er kon
White Tower / Tower of London
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Keuken, Middeleeuwen

ruimte en kerker of martelruimte – martelen
was overigens een heel populair tijdverdrijf
tijdens deze periode, zoals we later in dit artikel ook zullen zien. Daarboven bevond zich de
ruimte voor de wachters, waardoor eventuele
ongewenste bezoekers zich eerst doorheen
het garnizoen moesten vechten vooraleer
naar boven te kunnen. Mogelijk was de ingang
ooit nog extra versterkt door een barbacane
of bruggeschans, maar dat is tegenwoordig
moeilijk verifieerbaar. Op de volgende verdieping kon je de kapel, de bankethal en de ruimte
waar de koning zijn gasten ontving aantreffen.
Drie ruimtes, dus, en dat was al heel luxueus.
Een wenteltrap gaf vervolgens toegang tot
een aparte raadkamer en de leefruimte waar
de koning met zijn hele familie woonde, met
daarrond een gang waar indien nodig boogschutters konden gestationeerd worden. Het
is toch altijd handig om de vijand een paar

ten en de latere paleizen, maar daar gaan we
nu niet verder op in.

DIENAARS
Hoe kleiner het kasteel, hoe meer verschillende
taken de weinige dienaars doorgaans toebedeeld kregen. Vaak werd er in de eerste plaats
voor een kok en eventueel een kamerheer
gekozen. Wanneer er niet genoeg geld was,
kon de kok bijvoorbeeld doubleren als kamerheer, of liet de ‘lady’ zich aankleden door haar
meid. Ook schildknapen werden vaak allerlei
verschillende taken toebedeeld, waaronder
het omgorden van de wapenrusting die toebehoorde aan zijn heer. Het waren inderdaad
niet altijd de meest opwindende taken, maar
de dienaars konden meestal wel in iets betere
condities leven dan de plaatselijke boeren, al
hadden die doorgaans meer vrijheid.
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Het aantal dienaars bepaalde ook of er extra
slaapruimtes moesten zijn in de donjon of in
een apart gebouw binnen de omwalling van
het kasteel. Gewoonlijk werd er gekozen voor
kamers die vlakbij de werkplaats zelf lagen
en vanzelfsprekend moesten die bijna altijd
gedeeld worden. Mensen die tegenwoordig
klagen over een gebrek aan privacy omdat
Facebook hun gegevens gebruikt om geïndividualiseerde reclame aan te bieden, zouden
er misschien goed aan doen om een kijkje te
gaan nemen in de vroege middeleeuwen –
ergens tussen 500 en 1000 na Christus, dus.

was zeker niet het enige waar een geurtje aan
was…

een keer per week en dat gebeurde wel degelijk met warm water.

KASTELEN STONKEN

Een groot kasteel herbergde soms (tijdelijk)
meer dan 100 mensen: er waren dozijnen
dienaars nodig om voor de dagelijkse taken
te zorgen, aangezien de kasteelheer zich enkel bezighield met de belangrijke dingen des
levens, zoals feestjes geven, onderhandelen
en audiënties houden. Bovendien was het binnenin erg vochtig – niet bepaald bevorderlijk
voor een aangenaam parfum (en, neen, de
geurstokken van Rituals waren er ook nog niet).

Hoewel men in de middeleeuwen niet zo onhygiënisch was als wel eens gedacht wordt,
was er natuurlijk geen lopend water aanwezig. Toiletten konden dus niet doorgespoeld
worden en als men niet naar een naburige
stroom trok om de behoeften te doen, verzamelden de afvalstoffen zich op de bodem
van een diepe put. De latrines of garderobes
binnen het kasteel zelf bevonden zich vaak

Creatief martelen

Werk was er in ieder geval genoeg: zelfs een
deur maken vereiste heel wat planning, aangezien het hout vaak een jaar moest rijpen
en zelfs verf maken was niet bepaald een
sinecure: doorgaans werd water gemengd
met eierdooier en pigment, waar meerdere
lagen over werden gegoten. Blauw was notoir
zeldzaam en werd meestal vervaardigd van in
stukken gesneden wedeplanten die eerst aan
een rottingsproces werden onderworpen.
De ambachtslui stampten de wede tot een
pasta en lieten de balletjes in een wedekuip
met zemelen en water weken, soms met ook
nog meekrap daaraan toegevoegd. Overigens
pleegde het proces behoorlijk te stinken omdat men urine gebruikte. De ammoniak daarin
veroorzaakte een chemische reactie. De textiel
werd vervolgens in de geelgroene vloeistof
gedoopt, waardoor de kleurstof zich eraan
kon hechten. Daarna werd alles opgehangen
en zorgde de zuurstof in de lucht ervoor dat
er een soort pastelblauw werd verkregen dat
niet meer uit het textiel kon weggespoeld worden. Het proces werd simpelweg herhaald om
een donkerder blauw te bekomen, maar het
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tegen de koudere noordelijk gelegen muren
op de eerste verdieping, zo ver mogelijk van de
hoofdingang, en bestonden uit houten banken met gaten in. Soms waren ze in de muren
zelf of in licht overhangende elementen op
kraagstenen of houten balken die uit de muur
naar buiten staken gebouwd.
Ook hier geldt weer dat er niet veel privacy
kwam kijken bij een toiletbezoek: iedereen die
voorbijkwam, kon je gewoon zien.
Dienaars konden zich ook geen dure medicijnen veroorloven en moesten meestal rekenen
op huishoudmiddeltjes die al dan niet daadwerkelijk geneeskrachtige eigenschappen
hadden. Baden was eerder een luxe en werd
gedaan in grote houten kuipen die meestal gedeeld werden en niet zelden van de ene naar
de andere ruimte werden gesleept. Echt helder
water was niet zo schaars als wel eens beweerd
wordt, maar het duurde wel een tijdje voor een
badkuip was gevuld en dus waren het vooral
adellijke families die er veelvuldig gebruik van
maakten. Boeren baadden zich meestal wel

Wél was er gewoonlijk een specifieke plaats
om vuiligheid en rommel in achter te laten,
werd er wel degelijk geborsteld en werden er
vaak tapijten gebruikt… al bleven die niet altijd
even proper.

CREATIEF MARTELEN IS SUPERLEUK
Zowat elke rechtgeaarde ‘tabletop’ rollenspeler
kent wel de kerkers uit prototypische games als
Dungeons & Dragons en Tunnels & Trolls. Hoewel
er honderden andere ‘roleplaying games’ met
betere regelsystemen op de markt zijn, blijft
dat eerste rollenspel immens populair en ook
de typische fantasy kerkers blijven voor heel
wat spelers vertrouwd terrein… alleen zouden uitgebreide ondergrondse tunnels en
ruimtes in het echt heel weinig zin hebben
gehad. Natuurlijk werden er wel eens geheime vluchtroutes gebouwd, maar daarbuiten
werden ‘kelderniveaus’ doorgaans enkel gebruikt om voorraad op te slaan… en mensen
te martelen. Dat laatste was een heel populair
tijdverdrijf voor heel wat adellijke families en
creatieve manieren vinden om iemand zo
lang mogelijk te laten lijden werd niet zelden
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gezien als een toffe vorm van entertainment.
Wie zich al wat onbehaaglijk begint te voelen
bij het zien van het uitstekende Dexter: New
Blood of de drie korte seizoenen van Hannibal,
zou wellicht vierkant worden uitgelachen
door de gemiddelde naar de toekomst gekatapulteerde kasteelheer.
De wet varieerde van regio tot regio, maar
dienaars genoten nergens veel rechten,
hadden geen eigen bezittingen, moesten
belastingen betalen, werden vaak gebruikt
als extra mankracht wanneer er moest gevochten worden, hadden toestemming nodig
van hun kasteelheer om te trouwen, werden
soms verplicht om te betalen om te mogen
werken én mochten met of zonder reden gestraft worden, al was het in de meeste streken theoretisch verboden om hen zomaar te
martelen. Hier en daar was het ook verboden
om bloed te laten vloeien, dus werden ze dan
maar uitgehongerd, uitgedroogd of lang aan
de koude blootgesteld – een ietwat onhandigere, maar ‘properdere’ manier om stoute
werknemers aan te pakken.

Ratten waren alomtegenwoordig

van de redenen waarom de pestis of pestilentia tussen 1347 en 1352 in sneltempo zo’n 75
tot 100 miljoen dodelijke slachtoffers wist te
maken – meer dan de helft van de totale bevolking in Europa. Misschien een leuk weetje om
naar boven te halen als je nog eens betrokken
wordt bij een Facebookgesprek waarin enkele
Leuvenaars steen en been klagen over het feit
dat het Kiekenkot in dé studentenstad bij uitstek de deuren gaat sluiten. ‘Vroeger was het
allemaal beter?’ Mjaaaaah…

De wreedheid was overigens soms een gevolg van het feit dat men ervan overtuigd was
dat extreme pijn mensen hielp om van hun
zonden af te geraken. Een van de martelmethodes die het meeste ‘in’ was? De slachtoffers van binnenuit laten opeten door ratten
– hilariteit gegarandeerd! Overigens…

RATTEN WAREN ALOMTEGENWOORDIG

VROUWEN HADDEN MACHT

Het zal waarschijnlijk geen verbazing wekken
dat er tussen 500 en 1500 nog geen bedrijven
bestonden die zich hadden gespecialiseerd in
moderne vormen van ongediertebestrijding.
Ratten waren overal en knaagdierplagen werden min of meer geaccepteerd als normaal
onderdeel van het dagelijkse leven. Het is een

Ze mochten niet ten volle deelnemen aan de
kerkdiensten en werden verboden om het
altaar aan te raken, maar adellijke vrouwen
hadden ongeveer evenveel macht als hun
echtgenoten. De status van getrouwde dames
met kinderen (en dus erfgenamen) was ongeveer even hoog als die van hun mannen, die
overigens vaak weg waren op kruistocht, op
bezoek bij een ander kasteel (of een minnares),
op audiëntie aan het hof of op valkenjacht. Dat
nogal wat kasteelheren tijdens die uitstapjes
het leven lieten, zorgde er mee voor dat hun
wederhelften thuis heel wat verantwoordelijkheid mochten dragen. Dat veel weduwen
ervoor kozen om niet meer te hertrouwen,
is veelzeggend: ze waren immers de nieuwe
hoofden van het huishouden en beschikten
ook over de nodige rijkdom.

Dokter ten
t de an de est

Als ze geen gebruik maakten van een kamerheer, waren het de dames die het papierwerk
verzorgden, de officiële documenten ondertekenden en… het kasteel verdedigden, inderdaad. Het idee dat vrouwen van oudsher werden bekeken als tweederangsburgers, is dus
niet helemaal correct – zeker als je het feit in
acht neemt dat ze niet ten strijde moesten trekken en veel minder kans liepen om een vroegtijdige dood tegemoet te gaan. Minder leuk:
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er hingen heel wat sociale taboes rond menstrueren en de meeste geestelijken geloofden
zelfs dat je baby’s kon vergiftigen door naar
een menstruerende vrouw te kijken. Misschien
maar goed dat men wel al heel wat kruiden
kende die de pijn wat konden verlichten.
Ondanks het feit dat vrouwen uit de elite vaak
een kraamverzorgster (een vrouw uit een lagere klasse) hadden die hun kinderen borstvoeding gaf, werd het (eigen) kroost even
graag gezien als nu. Ook kinderspeelgoed en
-spelletjes bestonden overigens al, van tinnen
vogels met bewegende onderdelen tot miniatuurmeubeltjes en kleine muntstukken.

DE POPULAIRSTE DRANK WAS… WATER
Er wordt wel eens gezegd dat water tijdens de
middeleeuwen bedorven was en veel bacteriën bevatte, maar de mensen waren heus niet
zo dom dat ze slecht water zouden drinken: ze
hadden immers ook ogen en neuzen. Dorpen
waren gewoonlijk opgebouwd rond een waterput, een bron of een stroom (Londen had
zelfs al in 1236 een complex waterleidingnetwerk) en heel wat geestelijken dronken vanwege hun geloofsgeloften geen alcohol. Buiten
de beschikbaarheid van water was er nog een
andere reden waarom het de populairste drank
was tijdens de middeleeuwen: het was immers
gratis.

Waterput

Ale en bier werden gezien als dranken met
meer voedingswaarde dan water en werden dus veelvuldig gedronken – ze zorgden
immers voor meer energie en werkten tegelijkertijd hydraterend – maar moesten thuis
gebrouwen of betaald worden en ook in de
middeleeuwen werden er accijnzen op geheven. Beide waren zwakkere gerstversies van
onze hedendaagse equivalenten en werden
dus eerder gedronken zoals wij dat met Isostar,
Gatorade of AA Drink zouden doen.

Omwille van het feit dat West-Europa tot de
veertiende eeuw een warmer klimaat had dan
nu, konden er zelf in noordelijk Engeland heel
gemakkelijk wijndruifranken worden geplaatst.
Wijn was wel duur, maar het was veruit de favoriete drank van adellijke families. De meest
genuttigde wijn was de rode uit Bordeaux
en Gascogne; witte wijn uit het Rijnland was
twee keer zo duur (maar heel geliefd bij de
hogere klassen). Andere alternatieven waren
de Spaanse witte wijnen, terwijl men ook in de
middeleeuwen al doorhad dat je zoete wijnen
beter drinkt na het eten (al probeer ik dat al
maandenlang tevergeefs uit te leggen aan een
van de meisjes met wie ik aan het daten ben).
Die laatste kwamen meestal uit Cyprus, Kreta of
Griekenland. De gemiddelde dorpeling of dienaar had niet genoeg geld om zelf hele flessen
te betalen, maar de plaatselijke herbergen en
tavernes konden hun drank aan grotere hoeveelheden inkopen én toch nog winst maken.
Een andere populaire drank was melk en die
kwam zeker niet alleen van dieren: ook amandel- en walnootmelk werd veelvuldig gedronken, vooral tijdens vastenperiodes. Dat dat alles
ook nog eens minder snel bederft dan dierlijke
vloeistoffen, was een extra bonus. Je had er
zelfs geen biowinkel voor nodig.
Wat er ook van zij: de gemiddelde boer dronk
zo’n 4 liter ale en/of bier. Per dag. Wie het geld
ervoor had, deed iets gelijkaardigs, maar dan
vooral met wijn. Met andere woorden: de
mensen waren voortdurend dronken. Wat
misschien ook dat martelen als tijdverdrijf mee
verklaart.

FRUITARIËRS KONDEN UITGEBREID AAN
HUN TREKKEN KOMEN

olie erf o
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De oude drinker, Gabriël Metsu (1629–1667)
aneel ca
s se
A sterda

Tijdens de middeleeuwen bestonden de maaltijden voor de meeste mensen vooral uit een
halve tot anderhalve kilo brood per dag, fruit,
groenten, soep en stoofpotten, als het kon
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Bakkers waren zo belangrijk dat ze zich vaak
organiseerden in gildes die een beetje het
midden hielden tussen vakbonden en maffiose organisaties. Bakkers die weigerden om
lidgeld te betalen, werden stante pede uit
de stad gegooid en niet meer beschermd.
Meesterbakkers die wél mochten blijven, hielden hun geheimen vaak angstvallig binnen
de familie.
Oh, ontbijt was trouwens ‘not done’, zo vond
de bekende priester annex filosoof Thomas
Aquinas mensen die al vroeg aten vette gulzigaards (en dus zondaars). Het was een ‘aanvaring tegen God en tegen het zelf’. In de plaats
daarvan was er een licht middagmaal en een
uitgebreider avonddiner, al aten werkers wél
vaak een kleinigheidje voor ze begonnen op
het veld om toch maar niet bewusteloos te
vallen tijdens hun job (ze hadden werkdagen
van zo’n 12 uur) – wat volgens onze Thomas
waarschijnlijk ook een zonde zou zijn geweest.
In de donjon zelf was er wel vaak meer te doen:
zoals topchef Heston Blumenthal in een aflevering uit het geweldige Heston’s Feasts al wist
uit te wijzen, waren grote extravagante maaltijden eerder de norm dan de uitzondering –
wat best wel sneu was voor de koks, want die
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mochten alles wel klaarmaken, maar zelden
mee eten. De kasteelheer en andere belangrijke mensen mochten aan het hoofd van de
tafel plaatsnemen, maar de dienaars moesten
hun (veel soberdere) maaltijd apart nuttigen,
bijvoorbeeld in een hoekje van de eetkamer. Er
werd in de kastelen zelf gebruik gemaakt van
allerlei exotische kruiden, maar zo’n 85% van
de stedelingen waren boeren en die moesten
zichzelf maar proberen te voeden.
Het stereotiepe beeld van hele geroosterde
varkens is historisch wel degelijk accuraat.
Vooral speenvarkens – die vaak al enkele uren
nadat ze pas aan de tepels van hun moeder
hadden zitten zuigen werden gebraden –
werden door de hogere klassen gezien als
een delicatesse… net als de baarmoeder
van hun mama en (als de koning het toeliet)
zwanen, ganzen en houtsnip. Vlees was niet
zo gemakkelijk beschikbaar voor boeren, maar
ook adellijke families aten zowat eender welk
vlees waar ze hun handen op konden leggen,
waaronder (niet kotsen, het kan deze pagina
onleesbaar maken): spreeuwen, everzwijnen,
herten, gieren, meeuwen, reigers, aalscholvers,
zwanen, kraanvogels, pauwen, kapoenen, kippen, hondshaaien, bruinvissen, zeehonden,
walvis, schelvis, egels, kabeljauw, zalm, sardines, lamprei, paling, rivierkreeft, en oesters.
Mjam en ook zeker niet mjam.
Overigens waren tafelmanieren heel belangrijk. Een gemiddelde jonkvrouw leerde om het
doek dat dienst deed als servet over haar linkerschouder of pols te draperen en nooit met
de ellebogen op tafel te steunen. Ze at niet met

een vork, maar prikte het vlees aan haar mes
en haalde het er dan af met de andere hand.
Als ze een drank werd aangeboden, moest ze
eerst haar mond afvegen en dan de beker met
beide handen aanpakken.
Hier is een lijstje van wat er in een gemiddeld
kasteel jaarlijks aan eten werd verorberd:
• 70.321 broden
• 721 rundsvleeskarkassen
• 40 vaten rode haring
• 9 wilde everzwijnen
• 151 varkenskarkassen
• 697 karkassen van schapen
• 12 kilo saffraan
• 8.328 liter rode en witte wijn
Misschien is het ook wel eens leuk om te vergelijken met wat de aartsbisschop Neville of York
in 1467 voorschotelde aan zijn 6.000 gasten:
• 104 ossen
• 6 wilde stieren
• schapen
• 304 kalveren
• 400 zwanen
• 2.000 ganzen
• 1.000 kapoenen (gecastreerde hanen, dus,
niet kinderen)
• 2.000 varkens
• 104 pauwen en meer dan 13.500 andere
vogels
• 500 herten, bokken en reebokken
• 1.500 hertenvleespasteien
• 608 snoeken en brasems
• 12 bruinvissen en zeehonden
Al honger? We dachten al van niet.

Tekst: Dirk Vandereyken

aangevuld met vlees. Alles werd trouwens gekookt, zelfs het fruit en de groenten, aangezien
men ervan overtuigd was dat men er anders
aan kon bezwijken. ‘Pas op voor groene salades
en rauw fruit, want daar wordt uw meester ziek
van,’ stond er zelfs in The Boke of Kervynge (‘Het
boek van Snijwerk’) uit 1500 te lezen.
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VERRIJK JE TOILETBEZOEK MET WELLNESS EN HYGIËNE:

LODOUX INSTALLEERT JAPANSE TOILETTEN

Met hun Japanse toiletten voegen
Daan De bruyn en Peter Maes een dosis
wellness en hygiëne toe aan je routineuze private momentje op het toilet.
De reiniging gebeurt met warm water
in plaats van papier. “Veel hygiënischer
én een momentje van zen in je eigen
woning”, verzekeren de twee laaiend
enthousiast. “Bovendien kun je het
nog comfortabeler maken met geurextractie, brilverwarming, nachtlicht, …”
Het was Arendonkenaar Peter Maes die in
2019 onder de naam Lodoux Japanse toiletten begon te plaatsen in onze provincie. Hij
had zelf op reis het comfort van die toiletten
leren kennen en wou zijn enthousiasme voor
het product ook bij ons uitrollen. Begin dit jaar
stapte Daan De bruyn, de vriend van Peters
dochter, mee in de zaak omdat ook hij helemaal overtuigd raakte van de mogelijkheden
en het groeipotentieel van dit stukje hoogwaardig sanitair. “Samen met Noord-Amerika
zijn wij hier in West-Europa de enige streek ter
wereld die nog papier gebruikt”, vertelt Daan.
“Eigenlijk is dat niet logisch. Als je vies bent,
dan grijp je toch ook niet naar papier om je
te wassen? Reinigen met water is de logische
en properste keuze, alleen is het hier nog niet
ingeburgerd. In de rest van de wereld is een
Japans toilet of een kraantje of handenspoeler
de standaard.”

SPECIALIST TER ZAKE
Lodoux is in de ruime regio het enige bedrijf
dat zich exclusief op Japanse toiletten toelegt.
Peter en Daan vertellen hoe een toiletbezoek
er kan uitzien: “Een sensor merkt je op, opent
automatisch het deksel van het toilet en start
de brilverwarming op. Wanneer je op de bril
plaatsneemt, start de geurextractie onmiddellijk. Alle onaangename geurtjes worden via
een koolstoffilter weggenomen. Ben je klaar?
Dan druk je op een afstandsbediening op het
knopje om te spoelen. Dat gebeurt met warm
water. Vervolgens kies je om te drogen. Sta je
weer op, dan spoelt het toilet automatisch
door.”

JAPANS OF ZWITSERS?
In de volksmond mag het dan wel een Japans
toilet heten, eigenlijk werd de uitvinding in
1978 in Zwitserland gelanceerd. De officiële
benaming luidt trouwens: douche-wc. “Maar
het wordt aan Japan gelinkt omdat het daar
overal gebruikt wordt, ook op openbare plaatsen. En omdat het past bij de Japanse filosofie
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van het baden. Want je neemt er de tijd voor.
Het is een zenmomentje dat je laat inbouwen
in je eigen huis”, vertelt Peter.
Via een afstandsbediening, of via je smartphone, kan je zelf je eigen instellingen vastleggen
als je dat wenst. “Ik kan zelfs verbinding maken
met een ander Japans toilet waardoor ik mijn
voorkeuren, zoals de temperatuur van het water en de kracht van de waterstraal automatisch
mee overneem.”Net zo goed gebruik je het toilet in de standaardinstellingen. “Het is een misverstand dat het gebruik heel ingewikkeld is,
met allerlei knopjes en instellingen”, benadrukt
Daan. “Alles is net heel gebruiksvriendelijk.”
Lodoux plaatst enkel toiletten van Geberit.
“Omdat zij de beste kwaliteit bieden. Onze
exemplaren hebben bijvoorbeeld twee motoren die het water al verwarmen terwijl je op
het toilet zit, zodat het water vanaf de eerste
druppel warm en aangenaam is.” In totaal
biedt Lodoux acht verschillende modellen
aan, gaande van een instapmodel dat enkel
bestaat uit een hoogtechnologische toiletbril
tot en met een compleet ingericht toilet met
allerlei toeters en bellen.

William Boeva in lovende termen over hun eigen Japans toilet: “Voor mij persoonlijk is het
een noodzaak om een douchetoilet thuis te
hebben. Wanneer mijn vrienden langskomen
en het uitproberen beseffen ze pas dat het
voor hen ook een noodzaak is!”, aldus William
Boeva.

BV’S EN B&B’S

Tel. +32 (0)471 50 25 04
info@lodoux.be
www.lodoux.com
linked-in: Lodoux
FB: Lodoux / Inst: Lodoux_washlet

Zelfs hotels, restaurants en B&B’s raken intussen steeds meer overtuigd, ook omwille van
het mooie design en het luxueuze karakter.
Intussen spreken BV’s als Sergio Herman en

TESTTOILET
Zelf kennismaken met een Japans toilet, dat
kan ook bij jou thuis. Peter en Daan komen dan
een testtoilet plaatsen. Ze vervangen daarbij
de bril tijdelijk door een nieuw exemplaar en
maken gebruik van tijdelijke aansluitingen voor
het water en de elektriciteit. “Het design is dan
nog niet op en top, maar het comfort kan je
zo wel al leren kennen. Het is iets duurder dan
een ‘gewoon’ toilet, dat klopt, maar zeker niet
onbetaalbaar. Het is comfort dat bereikbaar is
voor iedereen.”
Lodoux plaatst de toiletten zelf bij jou thuis.
Dat kan ook als onderdeel van een totaalproject waarbij ze de hele ruimte onder handen
nemen, tot en met de vloerverwarming toe.

LODOUX
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IS ROODLICHTTHERAPIE DE MISSENDE
SCHAKEL VOOR ONZE GEZONDHEID EN
PRESTATIES?
Laatste nieuwe trend in de medische
wereld: duizenden studies tonen aan
hoe roodlichttherapie je helpt beter te
slapen, zorgt voor een sneller spierherstel en maakt dat je harder kan trainen.
Toen het Amerikaanse atletiekteam naar de
Olympische Spelen van 2016 in Rio ging, brachten ze een roodlichttherapiebed van $181.000
mee. Hun coach, Alberto Salazar, zwoer bij de
kracht van roodlichttherapie om herstel te bevorderen en blessures te genezen, waardoor
de atleten harder konden trainen.
Een groot voordeel van lichttherapie is dat het
al decennia lang breed wordt bestudeerd in
meer dan 5000 klinische onderzoeken over de
hele wereld. Onder andere NASA deed er bijna
30 jaar geleden al onderzoek naar en gebruikte het bij de astronauten die ze de ruimte in
stuurden. Uit studie na studie blijkt lichttherapie veilig en effectief bij het bevorderen van
een breed scala aan gezondheidsvoordelen.
“Roodlichttherapie kan u helpen herstellen
na een inspanning, beter slapen, wonden en
verwondingen zoals peesontsteking helpen
verlichten, artritis verminderen, en het kan u
beter in uw vel doen voelen, iets dat moeilijk

te kwantificeren is”, zegt Michael Hamblin,
een onderzoeker in de fotogeneeskunde bij
Harvard Medical School, die al drie decennia
lichttherapie bestudeert.

HOE WERKT DE THERAPIE?
Roodlichttherapie, ook fotobiomodulatie genoemd, laadt de huid en cellen op natuurlijke
wijze op met rood en nabij-infrarood licht. Dit
gebeurt met behulp van rood licht met een
specifieke golflengte en intensiteit, 660nm en
850nm in 1 toestel. Zodra dit licht de cellen

binnenkomt, worden de mitochondriën geactiveerd. Dit zijn de energieleveranciers van
de cel. Activering van deze mitochondriën
bevordert het zelfherstellende vermogen van
de cel. De energiedragende molecule die zich
in de cellen bevindt van alles dat leeft heet ATP
(adenosine trifosfaat). Door de functie van de
mitochondriën te verhogen met behulp
van roodlichttherapie kan een cel meer ATP
aanmaken. Met meer energie kunnen cellen
efficiënter functioneren, zichzelf verjongen en
schade herstellen.

WETENSCHAP
Roodlichttherapie werkt direct op die myosatellietcellen door de werking ervan te stimuleren, waardoor herstel en groei van de spieren
sneller en efficiënter verloopt. Meer dan 5000
wetenschappelijke studies bewijzen dat dit
niet weer een nutteloos ‘wondermiddeltje’ is,
maar echt is gebaseerd op wetenschap en ook
door NASA al vanaf de jaren ‘80 gebruikt wordt.
Voordelen op ons lichaam
Roodlichttherapiepanelen van goede kwaliteit, hoge intensiteit en voldoende wattage,
zoals deze van CURED Light Therapy werken
effectief, ontstekingsremmend en veilig.
Roodlichttherapie verbetert niet alleen de
sportprestaties, het vermindert spierpijn en
vermoeidheid na een training en het versnelt
spiergroei en spierherstel.
Maar ook:
• Je slaapt beter
• Je presteert harder en herstelt makkelijker
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EINDELIJK TOEGANKELIJK
VOOR IEDEREEN!
Voorheen werd RLT vooral in medische context gebruikt. Dankzij nieuwe technieken
en LED-technologie is deze therapie nu ook
voor de rest van ons toegankelijk.
Montana Engels, oprichtster van CURED
Light Therapy, introduceert als eerste in
België deze krachtige roodlichtpanelen. “Ik
wil niet zomaar met rood licht starten, ik
wil de beste en veiligste panelen uitbrengen voor optimalisatie van het lichaam, die
daarbovenop nog eens betaalbaar zijn”, aldus Montana.
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Montana worstelt sinds haar 16 jaar met de
auto-immuunziekte psoriasis. 2% van de wereldbevolking (160 miljoen mensen) heeft diezelfde aandoening van rode, droge vlekken
op de huid. Psoriasis komt niet toevallig het
vaakst voor in Scandinavië en Noord-Europa,
landen waar de zon minder schijnt en waar
mensen minder van hun huid blootstellen
aan licht.
Montana bestudeerde het fenomeen van
lichtgebrek. Als ervaringsdeskundige ontdekte ze dat licht in combinatie met voeding, slaap en beweging een onderschatte
belangrijke positie inneemt in onze algehele
gezondheid. “Er zijn nog veel meer kwalen die
gelinkt zijn aan lichtgebrek.”
CURED Light Therapy bekijkt roodlichttherapie graag als “aanvulling”. De juiste hoeveelheid licht is, net als slaap, voeding en beweging, zeker een noodzakelijk onderdeel voor
ons algeheel welzijn.

PASSIE, ROEPING EN LEVENSDOEL
“Hoe vaak ik ook heb gevloekt en in de put
heb gezeten door mijn aandoening, nu besef ik dat dit MIJ overkwam voor een reden.

Door mijn auto-immuunziekte ben ik juist zo
gepassioneerd door gezondheid, genezing
en optimalisatie van het lichaam.”
Montana concludeert: “90% van ons leven
spenderen we binnenshuis. Hierdoor vertonen
we allerlei lichamelijke en mentale klachten die
we met 10 minuten kwaliteitsroodlichttherapie
per dag kunnen oplossen.”
Dit is nu haar missie met CURED Light Therapy:
mensen helpen het potentieel uit hun cellen
te halen met roodlichttherapie, zodat ze hun
beste en gezondste zelf kunnen zijn.
Meer info, producten & wetenschappelijke
bronnen: www.curedlighttherapy.com

© CURED Light Therapy, Photos:Jens Engels

• Ontstekingen worden afgeremd en pijn
verlicht
• Je immuniteit wordt geboost
• Haargroei wordt gestimuleerd
• Roodlichttherapie stimuleert ook de aanmaak van collageen, waardoor de huid wordt
hersteld en hierdoor verjongt (anti-aging)
• Ook acne, psoriasis, rosacea, eczeem en andere huidaandoeningen hebben er baat bij,
om nog maar te zwijgen van wat dat met je
denkvermogen, je humeur, je gevoelens en
je libido doet.
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TONY HADLEY:

“THROUGH THE BARRICADES”
VIND IK EEN SCHITTEREND NUMMER.

Tony Hadley © PMLE

Een tijd geleden hadden we een kort,
maar gezellig gesprek met Spandau
Ballet-frontman Tony Hadley. Dit voorjaar komt hij met zijn “40th Anniversary
Tour” naar ons land, meer bepaald naar
Oostende. Een ideale gelegenheid dus
om het interview te publiceren.

ervaring. Het goede aan een muziekcarrière
is dat je van tevoren nooit weet hoe het zal
uitdraaien. Ik hou ontzettend veel van muziek
en ieder moment uit mijn verdere carrière is
onvoorspelbaar.

TIJDENS ZO’N LANGE CARRIÈRE HEB JE
WELLICHT AL HEEL WAT MOOIS MOGEN
ERVAREN. KAN JE ENKELE ONVERGETELIJKE MOMENTEN OPNOEMEN?

Mijn favoriete Spandau Ballet-song is ongetwijfeld het schitterende “Through the barricades”.
Voor een zanger bevat het alles wat je verlangt
in een lied. Het heeft rustige stukken, het kan
bogen op een mooi refrein, een uptempo
gedeelte, … Het is wellicht één van mijn favoriete nummers aller tijden. Verder heb ik ook
veel bewondering voor het Tony Bennett-lied
“Tender is the night”, wat ik beschouw als één
van de mooiste ballads ooit geschreven.

Eén van de mooiste momenten voor een
groep is wanneer je je eerste platencontract
mag tekenen. Het is dan alsof een jongensdroom werkelijkheid wordt. Op nummer 1
staan met “True” was fantastisch. Dingen zoals
“Live Aid” en “Band Aid” zijn eveneens onvergetelijk. Aan de Nelson Mandela-benefiet bewaar ik ook speciale herinneringen. Mijn eerste
soloalbum uitbrengen was tevens een grootse
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WELKE IS JE MEEST FAVORIETE SONG DIE
JE OOIT HEBT OPGENOMEN?

RAAK JE HET NIET STILAAN BEU OM TELKENS JE SUCCESSEN TE MOETEN ZINGEN

TIJDENS EEN LIVEOPTREDEN?
Nee hoor, ik heb daar geen probleem mee.
Wanneer ik echter op tour ga met een nieuw
album, is het logisch dat ik daarvan enkele
songs breng. Als je geen nieuw materiaal hebt,
geef dan gewoon wat het publiek verlangt: de
gekende nummers.

DE MUZIEKINDUSTRIE IS DE LAATSTE JAREN ENORM GEWIJZIGD: CD’S WORDEN
AMPER NOG GEKOCHT, MAAR WORDEN
EERDER GESTREAMD OF GEDOWNLOAD.
HOE STA JE DAAR TEGENOVER?
Ik denk daarbij aan verschillende dingen. Ik ben
van mening dat de platenmaatschappijen enkele jaren geleden enorm kortzichtig waren.
De streamingdiensten zijn populair, maar kwamen veel te laat. Ik heb het meest problemen
met de illegale, en dus gratis, downloading.
Dit kan niet, want vooral voor beginnende
artiesten is het enorm moeilijk om geld te
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verdienen in de muziekbusiness. Platenfirma’s
zeggen het volgende tegen een groep die een
contract krijgt: “Ja, we laten jullie tekenen, maar
uiteindelijk zijn wij het die jullie maken. Daarom
willen we een gedeelte van de opbrengsten
van de merchandising, publiciteit, optredens,
...” Dus op die manier verdienen die jongens
nauwelijks geld. Voor artiesten die zichzelf
reeds bewezen hebben, waaronder ikzelf, en
reeds een lange carrière achter zich hebben,
is dit minder erg. Voor de beginnelingen betekent dit echter hard knokken.

MOGEN WE JOU ENKELE SPECIALE VRAGEN STELLEN, DIE WEINIG OF NIKS MET
MUZIEK TE MAKEN HEBBEN?

KAN JE DEZE ZIN VERVOLLEDIGEN:
“LIFE IS …
… a pain in the ass. Bij momenten althans
(lacht enthousiast).

WAT IS JE FAVORIETE
VAKANTIEBESTEMMING?
Italië vind ik één van de mooiste landen. Dus
ik kies dat.

WAT ZOU JE DOEN, MOCHT JE ÉÉN DAG
ONZICHTBAAR ZIJN?
Oh dear. Dat zijn me nogal vragen (lacht).
Ik denk dat ik graag een soort onzichtbare
Superman zou willen zijn.

HEB JE EEN FOBIE?
Ik heb een hekel aan kakkerlakken. Ik vind dit
vieze beesten.

DOE JE ZELF JE BOODSCHAPPEN?
Ja, af en toe. Ik heb er geen problemen mee
om die zelf te doen.

BEDANKT VOOR HET GESPREK!
Graag gedaan!
03/05: uitgesteld concert Casino Kursaal
Oostende: www.kursaaloostende.be
27/08: W-Festival, www.w-festival.com.

Jazeker, ik ben benieuwd.

WAT IS JE BESTE EIGENSCHAP?
Oh, my god. Pfff … euhm … Wellicht eerlijkheid, maar ook het feit dat ik me snel bekommer om iets of iemand. Dat kan bij momenten
verkeerd zijn, maar ik betrap er mij soms wel
op.

WAT IS VOOR JOU
DE GROOTSTE TIJDSVERSPILLING?
Tekst: Bart Carteur

Reizen vind ik zeer vervelend. Luchthavens beschouw ik als één grote troep. En of ik nu first
class, business class of economy class vlieg, het
is steeds een zware opdracht voor me.
Tony Hadley © PMLE
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RONDREIS IN THAILAND

Thailand, Ayutthaya © badasspr

Thailand bevindt zich wellicht nog
in de rode zone wanneer je dit leest.
Hoewel de corona-uitbraak er – grotendeels dankzij een grote verantwoordelijkheidszin van de plaatselijke bevolking – lange tijd relatief
beperkte schade bleef aanrichten,
was de uitbraak in een nachtmarkt
te Bangkok er net iets teveel aan.

13,1% van de bevolking, die 69,63 miljoen koppen telt. Volgens andere cijfers zouden zelfs
nog maar 5,3% van de buitenlanders die in
Thailand verblijven gevaccineerd zijn.

CORONA IN THAILAND

Premier Prayuth Chan-ocha kondigde onlangs aan dat hij harder zou optreden tegen
‘fake news’, maar ontketent met zijn recentste
decreten heel wat woede bij de bevolking, die
beseft dat ook het verspreiden van correcte,
maar voor het landelijke bestuur weinig positieve cijfers in principe zou kunnen bestraft
worden.

De nationale regering nam de touwtjes nog
steviger in handen, maar bleef alles centraal
dirigeren, met weinig of geen autonomie
voor lokale besturen of ziekenhuizen. Dat
had onder andere tot gevolg dat er plaatselijk
geen vaccins konden aangevraagd worden.
De vaccinering kwam maar niet op gang en
toen ook nog eens de deltavariant ongemeen
toesloeg, begonnen de rode cijfers de hoogte
in te schieten. Op 5 augustus waren er volgens
Reuters nog maar 18.198.825 inentingen gebeurd. Aangenomen dat elke persoon 2 doses
nodig heeft, zou dat genoeg kunnen zijn voor

Het is een spijtige ontwikkeling, want in
Thailand zelf zagen we dat de mensen er veel
consciëntieuzer omsprongen met hun burgerplicht dan doorgaans in België het geval is geweest. Zo staan er bij de ingang van élke gelegenheid – ook open markten – apparaten met
ontsmettingsmiddel én moet je overal snel
jouw temperatuur meten voor je binnen mag.
Dat gebeurt met een simpele handbeweging
voor een sensor. Ook de maskerplicht wordt
er op de meeste plaatsen erg goed nageleefd,
waardoor je je toch heel wat veiliger voelt dan
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als je – bijvoorbeeld – over de Boulevard de
la Croisette in Cannes aan het wandelen bent
tijdens het filmfestival. Het aantal toeristen dat
daar ziek is geworden, moet haast wel aan de
hoge kant liggen.
Helaas: de deltavariant – en waarschijnlijk ook
de volgende variant die ongetwijfeld op de
loer ligt – heeft een ware ravage aangericht.
Toch valt het te hopen dat we binnenkort met
z’n allen ook zonder quarantaine weer naar
Thailand mogen reizen. Hou dus zeker het
nieuws in het oog, want als je volledig gevaccineerd bent, mag je nu al naar Phuket reizen
zonder dat je in quarantaine moet, al moet
het verblijf tijdens de eerste 14 dagen nog in
geselecteerde hotels gebeuren.
Wij trokken in april naar Thailand en bleven er
tot eind mei. Hier een verslag.

TIEN DAGEN IN QUARANTAINE
Voor onze reis naar Thailand hebben we in zekere zin nog geluk: de 14 dagen quarantaine
zijn er net 10 geworden. Tijdens het schrijven
van dit artikel is dat alweer veranderd, maar
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mee op te lossen (al werken die niet altijd
naar behoren) en installeren een vpn om programma’s als De Mol en Falcon and the Winter
Soldier te kunnen volgen. Het worden veruit de
gezelligste momenten, want we mogen maar
drie keer naar buiten en dan ook nog eens enkel naar het dak van het hotel, dat aanvankelijk
door het mistroostige weer wordt geteisterd
door te regen. Het zwembad blijft natuurlijk ook gesloten en mijn ex is na een week
mentaal al zo vermoeid dat ze beslist om ons
tweede uitstapje naar buiten aan zich voorbij
te laten gaan. Het is dan ook uitkijken naar dag
11, maar omdat we vroeg zijn aangekomen op
de eerste dag, blijken we na de nodige negatieve corona-uitslagen al op dag 10 zelf naar
buiten te mogen.

Bangkok

gelukkig is het erg gemakkelijk om online de
nieuwste richtlijnen te weten te komen. Dat
is ook belangrijk, want de reisvoorwaarden
worden voortdurend gewijzigd.
Voor het vertrek kiezen we een zogenaamd
ASQ-hotel. ‘ASQ’ staat voor ‘Alternative Stay
Quarantine’, wat betekent dat het hotel een
overeenkomst heeft met de regering om
de gasten in quarantaine te houden. De lijst
met mogelijkheden is vrij uitgebreid, maar
omdat we het niet zien zitten volledig alleen
opgesloten te blijven, kiezen we voor een hotel met aanpalende kamers. Ik reis met mijn
ex-verloofde en hoewel je van de Thaise regering getrouwd moet zijn om samen in een
kamer te mogen verblijven, lukt het wel om
kamers naast elkaar te boeken in Hotel Icon
te Bangkok.
De voorbereiding is alvast niet al te gemakkelijk, voornamelijk omdat het ASQ-hotel
een bevestiging nodig heeft van de Thaise
ambassade, die ook een bevestiging nodig
heeft van de negatieve COVID 19-tests die je
moet kunnen voorleggen, van de vliegtuigreis
én van hetzelfde hotel, waarna je nog moet
wachten op een uiteindelijke goedkeuring van
de laatste stap. Omdat het soms even wachten is op de nodige documenten, ben ik nog
genoodzaakt om op de dag van het vertrek
zelf naar het consulaat van Thailand in Brussel
te bellen en heen en weer te communiceren
voor de laatste documentjes in de inbox aankomen. Dat gebeurt in de taxi onderweg naar
het station van Gent – net op tijd om zonder
zorgen te kunnen vertrekken!
In Zaventem zelf verloopt alles vrij vlot, maar
eenmaal aangekomen in Bangkok, worden we
meteen geselecteerd om apart in een hoekje
bij de douane te gaan zitten. Verder wordt iedereen in enkele ellenlange rijen verdeeld en
moeten we elk een tijdlang op een stoeltje zitten wachten voor alle documenten voor ons in
het Thais worden ingevuld. Daarna gaat het de
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taxi in en worden we naar ons hotel gebracht.
Daar blijkt wel de deur tussen beide ruimtes
weggehaald te zijn, wat voor minder privacy
zorgt, en kunnen we beginnen aan 10 dagen
waarop we een strikt regime moeten volgen.
Elke dag zijn er drie maaltijden die in plastic
zakken worden aangeleverd, meestal met
grotendeels hetzelfde fruit en prefab sinaasappelsap erbij. Gelukkig kunnen we telkens
kiezen uit meerdere maaltijden, zijn er vegetarische opties en kan er ook vanuit een
menukaart besteld worden – maar dat kost
dan wel extra. De meegesmokkelde whisky
en amarula, die we taksvrij in de luchthaven
hebben gekocht, komen alvast handig van pas,
want alcohol is er niet beschikbaar… al laten
we veel vaker een thai latte aanrukken. Van
zoetstof heeft het hotel alvast nooit gehoord
en als je gewend bent om veel te bewegen én
gezond te eten, zorgt een quarantaine van 10
dagen er bijna zeker voor dat je enkele kilootjes
aankomt.
De belangrijkste manier om tijd te verdrijven,
wordt voor ons de laptop. We laten extra routers plaatsen om de zwakke wifiverbinding

Hua Hin

Helaas: net vanaf die dag is er een nieuwe
noodtoestand afgekondigd. Een corona-uitbraak in een plaatselijke nachtmarkt en iets te
enthousiaste feestbeesten in de nachtclubs
zijn er teveel aan geweest en alle restaurants
hebben in vijf provincies verplicht de deuren
gesloten. Takeaway mag nog wel, maar we beslissen al snel om meer tijd door te brengen
in Hua Hin en Ayutthaya – twee steden waar
minder beperkingen gelden.

HUA HIN
Locatie
Hua Hin bevindt zich op zo’n 195 kilometer
ten zuiden van Bangkok. Ondanks de érg
lage prijzen van het openbaar vervoer (voor
zo’n 2 tot 5 euro heb je een bus- of treinticket),
verkiezen we omwille van de pandemie een
privétaxi. Het prijskaartje van 1.500 baht dat
daaraan vasthangt, is misschien wel een tiental
keer duurder, maar komt nog steeds neer op
ongeveer 38 euro, terwijl je voor een vergelijkbare afstand in een Belgische tegenhanger
gemakkelijk nog eens tien keer meer geld zou
moeten neertellen. Bovendien ben je er in de
helft van de tijd die een treinrit zou kosten en
dus is de keuze snel gemaakt.
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Geschiedenis
Het kuststadje werd oorspronkelijk in 1834
opgericht door een groepje boeren die probeerden te ontsnappen aan de toen heersende droogte en hier een prachtig lapje wit zand
naast een rij rotsen vonden. De oorspronkelijke
naam was dan ook niet verwonderlijk Samore
Riang (‘Rotsenrij’), maar nadat de directeur van
de spoorweg er een hotel bouwde in 1921,
besloot prins Krom Phra Naresworarit om een
aantal paleizen neer te poten in het district. Hij

Trekpleisters
Wie de beschrijvingen op Wiki Voyage leest,
krijgt misschien de indruk dat Hua Hin een
lelijke, vuile stad is, maar dat is zeker niet
waar, al is het wel zo dat de mooiste plekken
te bewonderen zijn op de premisses van vijfsterrenhotels als het Hua Hin Marriott Resort &
Spa en het Centara Grand Beach Resort & Villas
Hua Hin. Ook het zes kilometer lange strand is
fantastisch: een vrij nauwe strook met water
dat in mei gewoonweg warm aanvoelt. Op

alcohol aankomt. Dat de Thaise horeca-uitbaters even vindingrijk zijn als onze cafébazen en
restaurateurs, blijkt dan weer uit het feit dat ze
een goeie manier hebben gevonden om toch
alcohol te kunnen serveren, ondanks het feit
dat de regering dat verboden heeft om bepaalde coronagerelateerde incidentjes te kunnen voorkomen: er wordt gewoon geserveerd
in koffietassen of gewone glazen, waarop je in
plaats van bijvoorbeeld whisky ‘thee’, in plaats
van wijn ‘appelsap’ en in plaats van bier een

strategische plaatsen vind je er ook enkele
Thaise verkopers die paardritjes langs het
strand aanbieden, terwijl kitesurfers en andere
watersportliefhebbers hier ruimschoots aan
hun trekken komen. Heel wat bars en restaurantjes hebben bovendien zitjes die uitkijken
op het strand, zodat je op bijna eender welke
plek even kunt stoppen om te genieten van
een lekker drankje of een cocktail.

‘virgin cocktail’ op de afrekening aantreft. Het
is een verademing na 10 dagen quarantaine
en nog eens een paar dagen in Bangkok, waar
de regels omwille van de veelvuldige controles
veel strikter worden nageleefd.

Hua Hin Strand

herdoopte het strand tot ‘Hua Hin’ en de streek
maakte zoveel indruk op koning Prajadhipok
dat hij er zijn zomerpaleis van maakte. Die
koninklijke retraite is niet helemaal open voor
het publiek, maar blijft een toeristische trekpleister: zoek maar eens Klai Kang Won (‘Ver
van Zorgen’) op.
Overigens is het Hua Hin District niet de enige
plaats waar de inwoners van Bangkok graag
naartoe trekken om te ontspannen: ernaast
heb je ook het iets minder mooie (maar met
resorts bezette) Cha Am en het interessante
Pran Buri District, maar omwille van het feit dat
er in die laatste plaats striktere coronamaatregelen gelden, blijven we het gros van onze
tijd in Hua Hin spenderen… en daar krijgen we
geen moment spijt van.
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Omdat er tussen de 50.000 inwoners behoorlijk wat expats en inwijkelingen rondlopen –
je ziet meer rijpe blanke mannen met Thaise
vrouwen op het strand wandelen dan inheemse koppeltjes – is men hier wel vertrouwd met
wijn, terwijl dat men op veel andere kleinere
plaatsjes in Thailand enkel bier en misschien
wat sterke drank beschikbaar heeft als het op

Het strand zelf begint in de buurt van het
Hilton en eindigt aan een hoge heuvel waar
een bekende boeddhistische tempel op prijkt.
Wie niet bang is van loslopende honden (een
veelvuldig zicht in Thailand) of hier en daar een
(schuchter) aapje, kan zich zeker eens aan een
bezoekje wagen, al is het alleen al maar om
het prachtige uitzicht en de naburige visserskraampjes – maar daarover later meer.
Ook geweldig: de Hua Hin Night Market en
de Cicada Market, waar vooral handgemaakte
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Sica, die nog maar enkele maanden voor onze
komst de touwtjes van het (uitstekende) restaurant binnen Anantasila by the Sea in handen
kwam nemen.
Buiten het prachtige uitzicht op de Khao
Takiabheuvels en een eigen stukje proper
strand dat erg goed onderhouden wordt, kan
Anantasila buigen op een mooie architectuur
die je meteen onderdompelt in een warme
exotische sfeer. De kamers zien er ook mooier
uit dan je aan de hand van de foto’s zou verwachten en bovendien zijn er acht types beschikbaar, waardoor je zelf kunt kiezen hoeveel
geld je wilt opdoen aan meer ruimte.

Anantasila, © anantasila.com

spullen worden verkocht. Ik kom terug met
verschillende broeken en T-shirts waarvoor
ik telkens 100 tot 300 baht (2,50 tot 7,50 euro)
heb neergeteld. Een paar maanden daarna
blijken sommige shorts niet van de allerbeste
kwaliteit te zijn, maar ben ik nog steeds in staat
om al mijn andere koopjes te dragen – super!
Bovendien leer ik op de Cicada Markt de sympathieke Sem kennen, die een klein kraampje
uitbaat waar je het eten dat je elders op de
markt kunt kopen mag verorberen terwijl je
een van zijn shotjes drinkt. Volgens Sem zijn de
drie soorten sterke drank (een pikant, een zoete
en een milde alcohol die een klein beetje doet
denken aan Jägermeister) die hij zelf maakt en
naast een aantal bekendere merken aanbiedt,
gemaakt volgens een recept dat al jarenlang
in zijn familie zit. Of het waar is, weten we niet,
maar we geloven hem graag op zijn woord.

naast onder andere Zuid-Koreaanse lekkernijen
ook veel (duurder geprijsde) westerse spulletjes kunt aantreffen… maar laten we het nu
eens hebben over onze top tips!
Onze aanbevelingen:
Anantasila Villa by the Sea
Geen twijfel mogelijk: een aantal van de mooiste plaatsjes en de beste restaurants vind je in
de betere resorts… maar weinig onderkomens
bieden zo’n hoge prijs-kwaliteit als Anantasila,
dat bovendien erg aantrekkelijk gelegen is,
vlakbij de heuvel met de boeddhistische
tempel, met tussenin een vissersenclave vol
kraampjes waar je niet alleen kraakverse vis
kunt kopen, maar achterin meestal ook kunt
eten. Wij kiezen echter liever voor de meer betrouwbare keuken van de Italiaanse chef Luigi

Net zoals dat in de rest van Thailand het geval
is, verplaatst de lokale bevolking zich voornamelijk voort op scooters, zelfs om een naburig
straatkraampje te bezoeken. Dat het stadje
erg voetgangersonvriendelijk is, zoals op Wiki
Travel staat te lezen, willen we echter met klem
tegenspreken: natuurlijk is het vaak een goed
idee om 2,5 tot 5 euro uit te geven aan een van
de vele iconisch tuktuks, maar er zijn slechts
enkele kruispunten – waaronder die naast de
Cicada Market – waar je als voetganger erg
moet oppassen. De meeste straten hebben
wel degelijk voetpaden en wanneer die er niet
zijn, ontbreekt vaak de verkeersdrukte die je
elders in Hua Hin wél aantreft.
Twee van de drie grote supermarkten zijn de
moeite waard om te bezoeken: de populaire
Market Village (die voor veel inwoners een ijkpunt vormt) en de modernere want pas in 2016
opgerichte Bluport Hua Hin Resort Mall, waar je
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Hoewel het hotel onder andere in handen is
van een Britse zakenmagnaat die zijn sporen
onder andere in Dubai en Abu Dhabi heeft verdiend, is het de Nederlandse manager Hendrik
van den Heuvel die toeziet op het dagelijkse
gebeuren. Met ook nog eens een grotendeels
uit Thai bestaande ploeg en een typisch
Italiaanse chef onder zijn hoede – de al vernoemde Luigi, die charmant Italiaans chauvinisme uitstraalt vanuit elke porie in zijn lichaam
en énorm trots is op zijn keuken – slaagt hij erin
om het internationale karakter van zijn team
over te brengen op het hele hotel.
Ondanks het feit dat het zwembad en de
fitnessruimte omwille van de coronamaatregelen gesloten is, blijven we toch langer op
de premissen van Anantasila dan we aanvankelijk dachten te doen. Een belangrijke reden
daarvan is het restaurant, waar zowel Thaise als
Amerikaanse en – vanzelfsprekend – Italiaanse
gerechten worden geserveerd. Het is inspirerend om te zien hoe Luigi ons zélf vraagt om
nog een tweede keer pizza te komen eten
omdat hij niet he-le-maal tevreden is van

BELLO

de pizzavorm die we de eerste keer voorgeschoteld krijgen en de handigheid waarmee
hij ons in de keuken toont hoe hij onze maaltijd voorbereidt, verraadt niet alleen kunde,
maar ook enorm veel ervaring. Van de mooi
gepresenteerde (en zeer gebalanceerde) gegratineerde aubergine tot
de knap gepresenteerde
en zelf gepekelde zalm,
de (perfect gegaarde) zelf
gedraaide pasta (al duro,
natuurlijk) met tomaten,
de uitstekend gedoseerde
vongole (met schelpjes
van de allerbeste kwaliteit),
de mooie visgerechten en
de sublieme tiramisu: hier
kan je lekker eten. Zoals dat
meestal het geval is met
Italiaans eten, wordt niets
te sterk gekruid, maar Luigi
toont wel dat hij weet hoe
hij de smaken subtiel nog
sterker naar buiten moet
laten komen voor zijn internationale cliënteel. O,
en hebben we al gezegd
dat hij ook een Italiaanse
barman naar het restaurant heeft gehaald om
topcocktails te kunnen
Brasserie de Paris, © Alan Bog
serveren? We hopen alvast
dat de man zo snel mogelijk ook zijn droom om
binnen het resort ook een gourmetrestaurant
te beginnen kan waarmaken.
-www.anantasila.com
Brasserie de Paris
Een andere ferme aanrader, maar heel anders
dan Anantasila: de Brasserie de Paris, aan de
andere kant van het uitgestrekte strand van
Hua Hin. Het restaurant is eigendom van de
sympathieke Thierry Marcel Scheidweiler, die
er moeiteloos in slaagt om zo lyrisch te spreken
over zijn eigen gerechten dat je al begint te
watertanden voor ze op tafel arriveren, maar
ook het uitzicht is ronduit fantastisch: de bovenverdieping kijkt uit op eigen stukje strand
en het is gewoon geweldig om hier tijdens de
zonsopgang van een etentje te komen genieten. De uitstekende gemengde visschotel van
mijn ex mag concurreren met een uitstekend
stukje biefstuk. Niet verwonderlijk dat Thierry
daarvoor kiest, trouwens, want zijn biefstuk is
in de prijzen gevallen als beste van de stad – en
dat is ook terecht. Ook is de eigenaar terecht
trots op zijn Belgische frieten. Hij heeft zelf langer dan een jaar gezocht naar de beste, meest
geschikte aardappelen, en laat de frietjes klaarmaken zoals wij dat zouden doen… met een
resultaat dat zonder enige moeite kan rivaliseren met het beste van wat je ‘bij ons’ vindt. Ook
de sausjes, de uitstekende kruiding en de uitgekiende marinades vallen hier op, terwijl men
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zoveel om kwaliteit geeft dat men niet eens
voor de producten die de vissersbootjes onder
het restaurant naar binnen halen kiest, maar
de betere ingrediënten laat aanrukken vanuit
Bangkok. Verwacht hier geen moderne keuken,
maar wel een mooie, romantische ervaring die

zowel op de leest van verliefde koppeltjes als
die van gezinnetjes met kinderen is geschoeid.
-facebook.com/seeviewhuahin
Hin Lek Fai Restaurant
Een van de bekendste koks in Hua Hin is een
ladychef: de lichtjes verlegen, maar aardige
uitbaatster Khun Nut, die 22 jaar geleden de
‘Pasta Factory’ begon, een naam die ze in 2010
omdoopte tot ‘Hin Lek Fai’, naar de streek waar
haar restaurant gelegen is. Toen het in 2019 te
moeilijk werd om tijdens volle crisis een restaurant met personeel te leiden, besloot ze
om helemaal alleen verder te doen. Omwille
van de coronacrisis begon de huishuur door te
wegen en dus deed Nut wat niet veel chefs –
mannelijk of vrouwelijk – haar zouden nadoen:
ze zocht een nieuwe locatie, vond die op het
drie kilometer van het centrum gelegen Soi 10,
en bouwde alles grotendeels eigenhandig op.
Letterlijk én figuurlijk.
Het resultaat is een gezellig restaurantje met
slechts enkele tafels, eclectisch ingericht met
instrumenten en andere spulletjes die Nut
van haar erkentelijke klanten heeft gekregen.
Hin Lek Fai Restaurant ligt in de natuur, maar
de uitbaatster heeft wel haar kennis van de
Italiaanse keuken meegebracht, waardoor het
menu al even gevarieerd oogt als het interieur. De mooi met groenten gevulde loempia
wordt opgediend met een sausje dat heel wat

evenwichtiger proeft dan wat je in een doorsnee Chinees restaurant kunt verwachten;
de keuze voor kaas en tomaat (maar niet de
spinazie) op de bruschetta oogt op het eerste
gezicht traditioneel Italiaans, maar heeft de
kruiding meegekregen van iemand die veel
meer (Thaise) specerijen
gewend is; de vegetarische
pasta zit niet alleen tsjokvol knappere groenten,
maar bevat ook uitstekend
klaargemaakte tofu (mét
voldoende smaak); de
schnitzel met gebakken
aardappelschijfjes doet
eerder aan een Duits gerechtje dan aan Italiaanse
escalope denken; en de
twee varianten van crêpes
suzette die we voorgeschoteld krijgen, proeven
ietsje minder zoet en plakkerig dan ze eruit zien.
Hin Lek Fai biedt een traditionele keuken, maar
weet dankzij heel subtiele
invloeden van verschillende streken een beter evenwicht te bekomen dan dat
meestal het geval is. Voeg
het unieke kader en de bijna-legendarische gastvrouw erbij, en je wéét
dat dit restaurant zeker een bezoekje waard is.
-facebook.com/hinlekfairestaurant
Foxes International Restaurant & Sky Bar
Het ietsje meer landinwaarts gelegen Foxes
International Restaurant & Sky Bar gaat erop
prat dat je er de mooiste zonsondergang
van Hua Hin kunt zien en dus vraagt food &
beveragemanager Cedric Tschirky ons om
net voordat de zon ondergaat aan te komen.
Onze tuktukchauffeur heeft wat moeite om de
juiste weg te vinden omdat hij ons geenszins
verstaat en nog nooit een kaart op Google
Maps gezien lijkt te hebben, maar eenmaal we
aankomen, merken we dat Cedric zeker weet
waarover hij het heeft.
Foxes International verkoopt ook residenties
en dus gaan we via de receptie beneden de
lift in, want het restaurant ligt helemaal bovenaan, voorbij de Sunshine Residences die
je hier kunt aanschaffen. Het zijn voornamelijk
verblijfsplaatsen voor mensen – veelal expats
– die hier van hun pensioen willen komen
genieten. Het restaurant zelf biedt zowel klassevolle zitgelegenheid binnen als een prachtig
terras met buitenbar dat uitkijkt op een groot
stuk van het groene gedeelte van Hua Hin.
Bovendien staan de tafeltjes voldoende ver uit
elkaar, wat socialdistancing veel gemakkelijker
maakt.
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Ay tt aya oors ron el e stad

adass r

Cedric werd opgeleid aan de befaamde
Ecole Hotelière de Lausanne, werkte voorheen in Londen, Dubai, Bangkok, Lausanne
und Umgebung, Aldan (in Spanje), Zürich, en
Vietnam, en is gespecialiseerd in het opstarten
van nieuwe horecaconcepten. Het idee voor
een rooftopbar in Hua Hin bracht hij mee uit
Hoi An, waar hij voor het chique MGallery al
de hoogste van de stad opstartte. Jammer genoeg moest die laatste voorlopig sluiten omwille van de pandemie, maar gelukkig kunnen
we nu dus wel genieten van een geweldige
ervaring in Hua Hin.
Het valt ons onmiddellijk op dat niemand
van het personeel hier als een kip zonder kop
rondloopt: iedereen lijkt perfect te weten wat
hij of zij moet doen en het team van Cedric
en chef Roman loopt voor een buitenstaander
als een goed geoliede machine. Tijdens ons
bezoek komen er ook een aantal beroemdheden langs, die vlotjes en discreet worden
opgevangen aan de bar, zonder dat het teveel
de aandacht trekt. Knap.
Hier worden voornamelijk Zwitserse en andere
Europese gerechten geserveerd, wat meteen
wordt onderstreept door de keuze van onze
voorgerechten. De steak tartaar wordt volgens
de regels van de kunst geserveerd, dus mét
aparte augurken, kappertjes en ajuin, terwijl
de vrij dik gesneden carpaccio van rode biet
met een soort aspergetartaar daar bovenop
een ijzersterk vegetarisch alternatief vormt.
Vooral de kwaliteit van de ingrediënten valt
op – Cedric heeft duidelijk profijt gehaald
uit de connecties die hij al had en werkt met
uitstekende leveranciers. Roman slaagt er dan
weer in om alle bestanddelen tot een mooi
gebalanceerd en goed gekruid geheel om te
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toveren. Vooral ’s mans marinades en sauzen
stelen de show, wat ook duidelijk naar voren
komt wanneer we ons vlees met tagliatelle (inclusief knapperige, aan de rand van het bord
geserveerde, groentjes) en risotto met paddenstoelen en verse peterselie voorgeschoteld
krijgen. De risotto is iets papperiger dan we
gewend zijn, maar eveneens mooi afgekruid
en we zouden best wel eens het recept van
de bouillon die Roman er heeft voor gemaakt
willen krijgen.
Een lekker mangodessertje later kunnen we
het meest romantische etentje dat we tijdens
ons verblijf in Thailand mogen meemaken afsluiten. Overigens mogen ook wijnliefhebbers
deze zaak zeker in het rood omcirkelen, want
Cedric is ook sommelier en de selectie die je
hier kunt vinden, is wellicht de meest uitgebreide én uitgekiende van Hua Hin. Aan te raden,
dus, deze Foxes International Restaurant & Sky
Bar! -www.facebook.com/FoxesSkyBar

AYUTTHAYA
Locatie
Het duurt een tijdje voor we horen hoe de
meeste (maar niet alle) Thai ‘Ayutthaya’ uitspreken, maar blijkbaar zou het accent op de eerste
‘u’ moeten liggen. Deze door de UNESCO als
cultureel erfgoed erkende tempelstad zou
zijn opgericht in 1350, maar omdat sommige
tempels er al eerder stonden, denken vinden
sommige historici dat we van een eerder jaar
zouden moeten spreken.
Met de trein duurt de reis van Bangkok naar
Ayutthaya gewoonlijk zo’n anderhalf uur, maar
met de taxi ben je doorgaans minder dan een
uur onderweg, tenzij je natuurlijk vanuit het
centrum van Bangkok komt en eerst doorheen
het verkeer moet navigeren. Een treinticket kan

je al kopen vanaf ongeveer een euro, maar ook
met de taxi ben je niet meer dan 1.000 baht
(ongeveer 25 euro) kwijt.
Geschiedenis
Toen Thailand nog ‘Siam’ heette, was Ayutthaya
er tussen de veertiende en de achttiende eeuw
de hoofdstad van. Ze ligt tussen drie rivieren
en heeft uitgang op de zee, maar vanwege de
specifieke stroming was het haast onmogelijk
om haar van daaruit binnen te vallen. In haar
gloriedagen – die toch vier eeuwen duurden
– was ze een echte metropolis waar wellicht
honderdduizenden mensen woonden. Meer
zelfs: Ayutthaya was een grootmacht in zuidelijk Azië en oefende enorm veel politieke,
diplomatieke en economische invloed uit op
de hele regio.
Toen de stad in 1767 uiteindelijk toch bezweek
onder een zoveelste aanval vanuit de vijanden
uit Birma, werd ze vrijwel met de grond gelijk
gemaakt. De legers van de Myanmarese koning Hsinbyushin vernietigden het grootste
deel van de literatuur, kunst, en architectuur
waar het Koninkrijk van Ayutthaya zo om geroemd werd en de ‘Tai’ zagen zich genoodzaakt om ten zuiden van Thon Buri, tegenover
het huidige Bangkok, een nieuwe hoofdstad
op te richten. Dat gebeurde evenwel met de
hulp van heel wat architecten en kunstenaars
die zelf uit Ayutthaya kwamen, waardoor de
bouwstijl die zo typerend was voor Ayutthaya
simpelweg werd gekopieerd.
Trekpleisters
Hoewel het oude Ayutthaya tegenwoordig
een uitgestrekt te bezichtigen openluchtmuseum vol prachtige ruïnes is, wordt ook de buurt
daarrond doorsneden door talloze kanalen. De
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stad wordt gekenmerkt door woonboten, winkelboten, mooie pagodes, indrukwekkende
torenspitsen, en middelgrote tot gigantische
tempels, de ene nog mooier dan de andere.
Van bescheiden steen tot het pocherige goud
waar ook zoveel andere Thaise tempels mee
versierd worden: hier kan je een enorme variëteit aan gebedsplaatsen terugvinden. Om
maar een voorbeeldje op te noemen: het
boeddhabeeld die ooit in het klooster van het
Wang Luang (‘Oude Paleis’) prijkte, was bedekt
met 170 kg goud.
Van het Chantharakasem (‘Voorpaleis’) aan de
oever van de rivier Pa Sak tot het Wang Lang
(‘Achterpaleis’) aan de voormalige koninklijke
tuin bij de westelijke stadsmuur en het Chedi
Si Suriyothai (‘Koningin Suriyothai Memorial’,
een monument dat werd opgericht voor een
beroemd koningin die in de strijd stierf om
haar echtgenoot te redden): Ayutthaya ademt
een rijke geschiedenis uit en is een van de drie
mooiste steden die we ooit hebben mogen
bezoeken. Met haar 50.830 inwoners (tenminste, volgens is Phra Nakhon Si Ayutthaya niet
de allergrootste plaats die je ooit zult kunnen
verkennen, maar wie beweert dat je er na een
of twee dagen alles gezien hebt, dwaalt: hier
kan je gemakkelijk een kleine week spenderen
(net als in Hua Hin, overigens).
Onze aanbevelingen
Athithara Homestay
Soms doen foto’s niet voldoende recht aan een
plaats en het prachtige Athithara Homestay is
daar een uitstekend voorbeeld van. De naam is
overigens niet uit de lucht gegrepen, want ooit
woonde de familie van de eigenares hier. Ze
toverde het ouderlijke huis om naar een heel
eigen verblijfplaats voor toeristen en voegde
er zelfs nog een extra palengebouw aan toe
– goed voor 6 kamers van 3,3x3,5 tot 3,3x8,5
vierkante meter.
Dat ook Athithara is geraakt door de coronamaatregelen, staat buiten kijf: de anders slaapkamers rond de gigantische

Ayutthaya © Rdsmith4

gemeenschappelijke ruimte die uitgeeft op
een boventerras van waaruit je de machtige
Chao Prayarivier kunt zien, zijn niet bezet, maar
dat geeft ons natuurlijk wel de kans om overal
foto’s van te nemen. Het hele pand ademt authenticiteit uit en is opgetrokken in hout, met
houten meubelen en allerlei kleine details die
je er allemaal aan doen denken in welk land je
jezelf bevindt.
Muggen zijn bijna overal in steden als Hua
Hin of Ayutthaya, dus is het zeker geen luxe
om gebruik te maken van het extra materiaal
dat wordt aangeboden om ze af te weren.
Verluchting wordt geboden door plafondventilators die allemaal apart instelbaar zijn
– handig! Ook de wifi blijkt goed te werken.
Goed, het ontbijt dat je op het gelijkvloers nuttigt – waar ook de uitbaters doorgaans te vinden zijn – is omwille van COVID-gerelateerde
ingrepen wat spartaans, maar iedereen is bijzonder hulpvaardig en bovendien is er een uitgebreide tourselectie beschikbaar. Dat Bonnie
en de anderen je daarbij ook nog eens zelf naar
de gids toe rijden, is een belangrijke bonus. Wij
kiezen voor een erg boeiende boottoer waarbij
we tientallen tempels en een hoop inheemse
salamanders passeren en voor een tuktuktour
die ons langs heel wat verschillende tempels

voert en geregeld halt houdt om je toe te laten
de bouwsels zelf te verkennen. Als de eigenaars van Athithara daarbij woord houden en
zelf ook tours gaan verzorgen, zal hun verblijf
bijna een must worden, want geen enkel van
de lokale gidsen waar we kennis mee maken
kent Engels en dus blijven we – buiten wat er
te lezen valt op de vele plakkaatjes – verstoken
van uitleg. Een lichte domper op een bijna perfect verblijf op enkele minuutjes rijden van het
centrum. De volgende keer nemen we er zeker
en massage bij! -www.athitharahomestay.com
Baan Thai House
Het bloedmooie Baan Thai House is een authentiek Thais resort dat bestaat uit 12 aparte
bungalows of villa’s, opgebouwd rond een
centraal punt waar ook de receptie te vinden
is en een grote vijver met fonteinen, koivissen en een erg actieve varanus (een grote
hagedissoort).
Hoewel Leena lichtjes wantrouwig is tegenover mijn fotografe, die wat last heeft van de
zon en dus beslist om vooral ’s avonds foto’s
te maken en voldoende tijd in het knappe
buitenzwembad te spenderen, tonen zij en
haar receptioniste zich goede gastvrouwen,
die altijd klaar staan om onze vragen te beantwoorden. Zo laten ze je niet vergeten dat
je jezelf in een soort oase bevindt, op enkele
kilometers afstand van het centrum.
Er zijn vijf soorten villa’s beschikbaar: de Thai
Family Room, de Thai Double Room, de Thai
Villa, de Garden Villa (met een terras dat naar
de tuin is gericht), en de Deluxe Villa (met een
erg mooi houten terras). Elk ademt zijn eigen
specifieke sfeer uit, maar toch zijn de verschillende gelijkaardig, waardoor er absoluut niets
uit de toon valt. Sommige villa’s kijken ook uit
op het gezellige kanaaltje, wat toch ook weer
voor een klein meerwaarde zorgt.

Ayutthaya, Baan Thai House © badasspr
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Ook hier kan je meerdere tours of massages
boeken en vraag daarbij gerust of Leena een

BELLO

gids wil regelen die het Engels voldoende
machtig is. Het ontbijt bestaat uit een klein
buffet met onder andere fruit, ontbijtgranen,
rijst, of gebak, plus eieren die vers volgens jouw
specificaties worden klaargemaakt.

aan de bouillabaisse die ooit indruk op ons heeft
gemaakt in de Ciel de Paris (en waarvoor de chef
ons daarna het recept heeft gegeven); en de
groenten proeven kraakvers en zijn nog lekker
knapperig, terwijl ze toch voldoende gekookt
zijn. Van de notenolie waarmee de garnalen
worden opgewaardeerd tot de kruiding: hier
valt gewoon weinig negatiefs over te zeggen.

van een beetje overal te serveren, maar dan wel
altijd vanuit een eigen invalshoek. Hij maakt bovendien alles zelf en weet zijn paneermeel verrassend licht te houden – al heeft de olie waarin
hij frituurt daar wellicht ook iets mee te maken.

de vijfsterrenresorts van een stad als Hua Hin
mist. Door de prachtige omgeving krijg je hier
namelijk het gevoel dat je op een veel duurdere
locatie aan het verblijven bent.
-www.baanthaihouse.com

Wie écht traditioneel Thais wilt gaan tafelen in
een gezellige omgeving en zeker wilt zijn van
de kwaliteit, kan in Ayutthaya dus moeilijk beter doen dan dit Baan Kun Pra. -facebook.com/
ayutthayabankunpra

Baan Kun Pra
Altijd geweldig als een restaurateur zijn reis even
uitstelt en de deuren opent voor jou, maar dat is
gewoon hoe gastvrij men is in Baan Kun Pra. Het
restaurant is gehuisvest in een – voornamelijk
houten – gebouw dat al honderd jaar oud is en
waar ook een aantal Thaise snuisterijen worden
verkocht. Het huis grenst aan de Pa Sak River en
kent een erg gezellig terras aan het water, wat
de nodig gezelligheid garandeert.

Kaffa cafe Ayutthaya
Traditioneel, dat is Kaffa cafe Ayutthaya allerminst. De supersympathieke chef-eigenaar
Roj Ruangmanee was ooit nog F&B-manager
van het vijfsterrenhotel Pink Nakara in Chiang
Mai, maar startte in Ayutthaya met een heel
eigenzinnige zaak waar hij volledig zijn eigen
stempel op kan drukken. De man is een absolute
filmfan én een ‘hoarder’, wat blijkt uit de talloze
posters, briefkaarten en kleine prulletjes die
samen borg staan voor het meest eclectische
interieur dat we in Thailand mogen aantreffen.
Raj is niet vies van wat blote borsten of konten
en we vermoeden zelfs dat iemand als Quentin
Tarantino hier met erg veel plezier een maaltijd
zou bestellen. Van Star Wars tot bikinimodellen;
van tekeningen die de gasten zélf achterlaten
tot reproducties van bekende kunstenaars; van
comics tot popart; van Obama tot Che Guevara;
van sexploitation tot blaxploitaton; hier kan je
gerust uren ronddwalen en steeds weer iets
nieuws ontdekken.

is top; de zelfgemaakte (kaas)kroketjes zijn
knapperig en rijkelijk gevuld, met deeg dat
helemaal niet te dik is; de zelfgedraaide kippenworstjes met kaas die bij het ‘Say Cheese’menu horen lijken misschien op hun prefab
neefjes van Zwan, maar zijn dat geenszins; en
ook de dipsauzen van de kippenvleugeltjes
en de loempia’s mogen er zeker wezen. Enkel
wat de frieten betreft, moet Roi zijn meerdere
erkennen in Café de Paris, maar dat bevindt
zich op enkele uren rijden van Ayutthaya en
bovendien moeten we er ook een tijdje over
debatteren waar we nu eigenlijk de beste friet
hebben gegeten voor we min of meer tot en
consensus komen. Enig minpuntje van onze
voorgerechten: het meeste is gefrituurd, wat
meestal niet de gezondste aanpak is. Omdat
alles hier wordt klaargemaakt, heb je echter
nooit het gevoel dat je hier diepvriestroep
aan het eten bent.

Baan Thai House is een echt aanrader voor
wie privacy, luxe, en gezelligheid zoekt, maar

De balsamicoazijn bovenop de tomaat-mozarella (een erg zeldzaam zicht in Ayutthaya)

Toegegeven: na en maaltijd aan een restaurant
dat aan ons gastenhuis grensde, zagen we
er even niet naar uit om bepaalde gerechten
opnieuw tegen te komen, maar de drie rijpe
chefs die hier in de ruime keuken werken,
hebben duidelijk meer verstand van koken.
Hier zullen heel wat Thai onwaarschijnlijk hun
grootmoeders kookkunsten herkennen, maar
dan wel bijna perfect uitgevoerd. Alles wordt
geserveerd op authentieke porseleinen borden,
met lekker geurende jasmijnrijst en dipsausjes
die bij het beste zijn wat we al in Ayutthaya
hebben geproefd. Het kokossausje is romig
zonder te veel olie te verraden; de vissaus waar
de garnaaltjes in zwemmen doet ons denken

Hier en daar lezen we dat Kaffa café ‘typische
Thaise keuken’ serveert, maar dat klopt helemaal
niet. Khun Roi houdt ervan om kleine klassiekers

Blikvanger is wellicht de dunne cannabispizza. Het deeg is meer wat je kunt verwachten van een zware koek dan van een
pizza, maar toch gaat het hier om een lekker
gerechtje. Ook de pasta’s zijn hier degelijk
en beter afgekruid dan we meestal in Italië
kunnen krijgen, maar het zijn de glorieuze
cheesecake en het succulente roomdessert
achteraf die uiteindelijk volledig de show
stelen. Wat een lekkere nagerechten, zeg!
-facebook.com/KaffacafeAyutthaya
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MONTANA ENGELS:

KUNSTENARES IN HART EN NIEREN

De sympathieke blondine Montana Engels
werd bij het grote publiek bekend door
haar deelname aan Belgium’s Got Talent.
Daarin maakte ze o.a. een speedpainting
van Michael Jackson. Op amper 2 minuten
tijd maakte ze een subliem ‘lijm en glitter’
portret van de king of pop waarna ze talloze enthousiaste reacties kreeg van heel wat
kijkers.
Montana is trouwens geen artiestennaam
maar haar echte naam en die verwijst naar
de Amerikaanse staat Montana. De 28-jarige Brasschaatse kunstenares volgde haar
opleiding in de Antwerp International
School in Ekeren waar het mogelijk was om
een ASO-niveau opleiding te volgen, aangevuld met een kunstopleiding. Dit was
in andere scholen in België niet mogelijk.
Bovendien beheerst ze daardoor ook nog
eens perfect de Engelse taal wat sowieso
al een dikke meerwaarde is. Ze won de IB
Art Award en scoorde de volle 100% voor
Schone Kunsten. De talenten waren toen
dus al ontdekt door verschillende kunstkenners. Na de International School volgde
Montana een 3 jaar bachelor in Parijs waar
ze Kunstgeschiedenis en Marketing in het
Frans studeerde aan IESA.
Montana experimenteert met verschillende materialen zoals o.a. lijm en diamantstof,
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KUNST ALS ENTERTAINMENT
Sinds haar deelname aan Belgium’s Got
Talent kreeg heel Vlaanderen haar talenten
te zien. In een paar minuten tijd toverde ze
een groot leeg doek om tot een meesterwerk. Na haar televisieoptreden volgden
tal van samenwerkingen waarbij ze o.a.
speedpaintings maakte op Tomorrowland.
Er volgden opdrachten voor Disney,
Bombay, Playstation, Nationale Loterij,
Sheraton, Q Music, Lolaliza enz. Zelfs Prins
Laurent van België, de familie Hazard
(Rode Duivels) en ex-miss Veronique

de Cock vroegen haar om voor hen te
schilderen.
Montana werkt op bestelling of kan gevraagd worden als speedpaintster op
evenementen. Ze heeft dus een beperkt
aantal werken in huis omdat alles op voorhand al verkocht wordt en per bestelling
wordt gemaakt voor de klant. Haar prachtige werken bewonderen en een bestelling
maken kan via de website.
www.montanaengels.eu
montana@montanaengels.eu

Fotografie : Eric Wynen / Assistent-fotograaf : Aron De Belder

kersensap, uv-verf en ze schilderde zelfs ooit
met een paintballpistool. Montana houdt van
spannende uitdagingen waardoor ze zelfs al
ramen, schoenen, jassen, muren, tafels, fietsen,
auto’s, t-shirts en nog veel meer beschilderde.
Contrast speelt een belangrijke rol in haar
kunstwerken, niet alleen visueel maar ook in
de betekenissen en emoties van haar werk.
Haar stijl is een mix van abstract en realisme
waardoor ze zelf de naam ‘abstract realisme’
hanteert. Daardoor combineert ze 2 tegenstellingen op het gebied van beeldende kunst op
1 schilderij.
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TRADITIE IN VERHUIZEN
EN VERNIEUWER IN OPSLAG

ANTHONISSEN:
De broers Anthony en Nick, de vierde
generatie aan het roer bij Anthonissen,
koppelen met hun verhuisfirma én
hun opslagbedrijf Selfstore tonnen
ervaring aan persoonlijke service en
technologie. De 100-jarige verhuistraditie wordt succesvol verrijkt met een
modern storage-verhaal.
TRADITIE IN VERHUIZEN
Anthonissen Verhuizingen is als rasecht familiebedrijf van vier generaties een unicum in deze
sector in het Antwerpse. Gesticht in 1923, viert
de firma volgend jaar het eeuwfeest. Dat staat
uiteraard garant voor een schat aan ervaring.
Anthonissen neemt je verhuizing met veel vakkennis en ‘all-in’ voor hun rekening: inpakken
van alle meubelen, schilderijen, keuken,... en
vervoer in heel Europa, zelfs via containertrans-

in Mortsel bieden we 250 opslagunits aan,
die gaan van 2 tot 20 m². Het hele systeem is
geautomatiseerd. De klant hoeft niet meer tot
bij ons te komen om toegang te krijgen tot
zijn box of om het contract te tekenen. Alles
gebeurt digitaal. Je doet de aanvraag online
en krijgt de factuur en het contract online. De
toegang is volledig geautomatiseerd met een
pincode of een app op je smartphone. Je bent
verlost van sleutels en andere rompslomp. In
2023 openen we een tweede filiaal langs de
Ring in Lier, waar we nog minstens evenveel
opslagunits van verschillende afmetingen
zullen aanbieden.”
www.wijverhuizen.be
www.selfstore.be
Heirbaan 49, 2640 Mortsel
info@wijverhuizen.be •+32 (0) 3/440.11.00
port naar andere continenten. “Elke verhuizing
wordt door een ploegbaas met minstens
twintig jaar ervaring geleid”, verzekeren Nick
en Anthony. “Alle nieuwe werknemers krijgen
een interne opleiding. Ze weten perfect wat er
van hen verwacht wordt en op welke manier
er moet gewerkt worden.”

tarieven moet raadplegen op de site en inschatten hoeveel werk en tijd het gaat kosten, met het risico dat hij een veel hogere
factuur voorgeschoteld krijgt dan voorzien.
Bij ons weet de klant waar hij aan toe is voor
hij effectief aan zijn verhuizing begint.”

Ook elke klant weet perfect waaraan hij zich
kan verwachten voordat hij met Anthonissen
in zee gaat: “Elke klant krijgt eerst een bezoek
aan huis van een van de zaakvoerders, om alles in detail te bespreken. Er wordt een offerte
op maat gemaakt, op basis van alle specifieke
wensen. Hier maken we het verschil. Voor de
klant is dit veel transparanter dan dat hij zelf de

Selfstore groeide uit de opslagactiviteiten
die Anthonissen al deed als verhuisfirma.
“We stockeerden voornamelijk in containers in onze magazijnen”, vertellen Nick en
Anthony. “Maar we merkten de nood van
de klanten aan meer directe, zelfstandige
toegang. Daarom startten we een viertal
jaren geleden met Selfstore. In ons filiaal
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ENTERTAINMENT-HOTSPOT
VAN DE BOVENSTE PLANK

JOYT:

Met JOYT heeft Antwerpen er een entertainmenthotspot van de bovenste
plank bij. In de gloednieuwe ‘happiness generator’ kunnen bezoekers terecht om zich uit te leven in elke zin van
het woord: van aperitief met collega’s
of een stijlvol diner onder vrienden
tot een smart dartswedstrijd of een
avondje feesten in een hypermoderne karaokebox – en dat in een uniek,
premium kader.
EEN ONGEZIEN CONCEPT
JOYT staat voor onbezorgd samen genieten.
De oprichters, drie vrienden met een passie
voor amusement en gezelligheid, brainstormden op vakantie over een nieuw hospitalityconcept. Vier maanden later opende JOYT de
deuren in het Antwerpse entertainmentdistrict. Het doel: happiness genereren.
“Het concept van JOYT is eenvoudig,” aldus
Laurent Dierckx, één van de oprichters. “We
willen dat mensen zich amuseren, dat ze zorgeloos kunnen genieten, en dat ze daarvoor
op één plaats kunnen blijven. Alles bij JOYT is
voorzien op samen beleven en delen: van de
heerlijke tapas in ons restaurant tot de setup
van onze karaokeboxes.”

KWALITEIT ALS RODE DRAAD
Naast happiness genereren wil JOYT ook
een uitzonderlijke ervaring bieden waarin
elk detail tot in de puntjes klopt. Een ambitie
die doorheen het volledige concept wordt

doorgetrokken: van de aankleding van de luxueuze loungebar tot de delicieuze gerechten op
de menukaart en de kwaliteit van de verschillende ervaringen. “De lat ligt hoog, op elk vlak,”
legt Laurent uit. “We willen echt een zorgeloze,
premium ervaring aanbieden. Dat maakt voor
ons deel uit van het concept: dat je je nergens
zorgen over hoeft te maken, en dat alles klopt.
We gaan alleen voor het neusje van de zalm.”
Zo is de darts die je bij JOYT speelt niet gewoon
de standaardversie van het spel, maar een
high-end, connected uitvoering, en ook de
karaokeboxes werden tot in detail uitgedacht.

Een stijlvolle, eigentijdse styling, een hightech muzieksysteem met meer dan 30.000
nummers, elke maand 200 nieuwe nummers,
een rookmachine én een lichtregelaar op maat
zorgen voor een unieke ervaring. Je huurt deze
boxen trouwens privé af zodat je jezelf alvast
geen zorgen hoeft te maken over hoe jou stem
het vandaag zal doen.Drankjes bestel je doorheen het complex via de tablets en een slimme
QR-code, en op het menu van het restaurant
vind je enkel de beste sharinggerechten. Zo
zorgt JOYT voor een unieke totaalbeleving die
niemand onberoerd laat.

“In de toekomst willen we met JOYT ook inzetten op afterworks, thema-avonden en nog veel
meer. We hebben grootse plannen, maar we
willen ook de kwaliteit van onze diensten bewaken: het moet 100% perfect zijn”. Manager
Sandy en het volledige Joyt-team staan klaar
om alles in goede banen te leiden. Eén ding is
zeker: een nieuwe hotspot is opgestaan, en het
is er eentje om in de gaten te houden.
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Naast particulieren en groepen kunnen ook
bedrijven en andere organisaties bij JOYT terecht. Het concept biedt bovenop de luxueuze
bar, het uitgekiende restaurant en de unieke
karaoke- en dartsfaciliteiten ook locatieverhuur
en volledige partyconcepten aan. “We werken
altijd 100% op maat. Een bedrijf kan onze zaal
afhuren en verder alles zelf invullen, of we kunnen een volledig event voor 300 mensen van
A tot Z verzorgen – en alles ertussenin. Wat de
klant ook wenst, we denken met plezier mee!”

