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WAAR VAKMENSEN
ELKE DAG AAN HET
WERK GAAN…
Kasterlee — Met veel liefde en kennis van zaken wondermooie trappen maken, daar staat Trappen Lauwers
uit Kasterlee om bekend. Want elke woning verdient
een prachtige trap, helemaal in lijn met het interieur.
Ontworpen en geplaatst door echte vakmensen en vervaardigd in eigen atelier.

TRAPPEN LAUWERS ERIC
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En weet je nog niet welke trap je wil? Laat
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En weet je nog niet welke trap je wil? Laat je gerust inspireren in de
ruime toonzaal of bespreek al je noden en wensen met de specialisten
van Trappen Lauwers. Wegens Covid-19 wordt er momenteel enkel op
afspraak gewerkt. Elke afspraak is geheel vrijblijvend.
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‘E

lk nadeel hep z’n voordeel’, leerde ons de
betreurde voetballer-filosoof Johan Cruijff.
Zo zal iedereen die de voorbije maanden
in quarantaine zat, weer hebben leren waarderen
wat het betekent om terug buiten te mogen. Om
een zachte bries je wangen te voelen strelen, om
een vogel te horen zingen, om het geroezemoes
van de straat weer met alle vezels in je op te
nemen. Nog meer dan voor de coronacrisis, die
onze winters nog somberder maakte, herkennen
we in elk miniem signaal de aantocht van de
lente. Kwetterende vogeltjes, de eerste lammetjes
in de wei, kinderen die na schooltijd uitbundig
joelen, de eerste ijskreemkar die weer uitrijdt,
de prachtige rode gloed van de zon die steeds
later ondergaat, de avondlijke schemer die
al stilletjes doet dromen van de zomer…

Zonder in kleffe tegelfilosofie of Zonneland-achtige
dankbaarheid te vervallen, zijn het toch dingen
die ons elk jaar weer vrolijk stemmen. Enkel een
onverbeterlijke cynicus of hypochonder blijft
onbewogen bij de natuur die weer opleeft. Het is
met de zon precies zoals met goederen op de markt:
in tijdens van schaarste, is ze veel meer waard. We
koesteren de eerste deugddoende zonnestralen
op ons gezicht. Geniet er maximaal van!

Straks, in volle zomer, moeten we ervoor schuilen.
In al haar uitbundigheid wordt de zon goedkoper,
enkel nog geconsumeerd door onvermoeibare
zonnekloppers met hun gebronsde huiden.
Als het de volgende weken toch nog guur blijft en
maartse buien onze voorjaarskriebels blussen, dan
beleven we de lente wel in de zetel. Want straks is
het Milaan-San Remo, de Primavera, op tv. Het
peloton zien kronkelen langs de Ligurische kust
en de glinsterende Middellandse Zee, dat is een
jaarlijkse afspraak met het voorjaar. De passage
door de Bloemenrivièra, de in de voorjaarszon
blikkerende serres op de Poggio, de Via Roma in
San Remo... het zijn de onweerlegbare bewijzen dat
de lente voor de deur staat. En hopelijk staat Wout
Van Aert straks weer op het hoogste schavotje
van het podium. We horen de presentator al de
medeklinkers heerlijk theatraal, op z’n Italiaans
aandikken: ‘Wwoute van Aerrrte!’. We zien in
gedachten al de Hollywoodachtige glimlach
van Wout, die aan de jonge Clark Gable doet
denken, terwijl de bootjes in de azuurblauwe
zee meedeinen op de roes van tienduizenden
zegedronken Belgische wielerfans.
Laat buiten dat laatste gure
winteroffensief maar komen!

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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‘COACH OF THE STARS‘: RICHIE CHANCE

Ook in Hollywood heeft de coronacrisis zwaar toegeslagen. Niet alleen acteurs, maar ook acteercoaches en crew
hebben hun aanpak moeten veranderen om te kunnen
overleven. Wij praatten met Richie Chance, ‘Coach of the
Stars’ om meer te weten komen over zijn werk en over
de impact van SARS-CoV-2 op Hollywood.
HOI, RICHIE,
Hallo, hallo! Bedankt om me uit te nodigen, Dirk!

RICHIE IS EEN VAN DE BEROEMDSTE ACTEERCOACHES VAN L.A.
RICHIE, JE BENT DEEL VAN EEN HELE FAMILIE ACTEERLERAARS.
VERTEL ONS EENS EEN BEETJE OVER HOE DAT IS GEBEURD.
Bedankt, man, ik apprecieer het enorm. Mijn ouders waren acteurs
in ‘Old Hollywood’, zoals de jeugd dat graag noemt. Mijn vader heeft
meegespeeld in meer dan 400 films en tv-series en mijn moeder had
tijdens de jaren zestig een deal ondertekend voor 7 films met een filmmaatschappij die IPA heette, toen ze Miss Miami was geworden terwijl
ze nog studeerde en dat heeft haar naar Hollywood gebracht. Ze heeft
alle strandfilms met Frankie en Anette gemaakt. Dat is wanneer ze mijn
vader heeft ontmoet. Ze hebben een gezin gemaakt, waar een oudere
zus en ikzelf uit zijn voortgekomen, en uiteindelijk hebben ze hun acteercarrières opgegeven. Mijn moeder is dan beginnen lesgeven aan
lagere schoolkinderen. Velen van hen zijn heel succesvolle en beroemde
acteurs geworden, dus hebben we de workshop uitgebreid naar onze
eigen studio, waar we al zaken doen sinds de vroege jaren negentig.

HEBBEN ZE HUN ACTEERCARRIÈRES BEËINDIGD OM LES TE
KUNNEN GEVEN OF WAS ER EEN ANDERE REDEN VOOR?
Ik denk graag dat het eerder was omdat ze van hun familie houden en
8
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hun carrières aan hun kinderen wilden toewijden, maar, weet je, als je
een artiest bent, kan niets je volgens mij tegenhouden om kunst te
creëren en hoewel ze een familie en kinderen hadden – ze zijn allebei heel creatieve mensen – moesten ze dat op een of andere manier
kunnen uiten. De workshop was een perfecte mogelijkheid voor mijn
moeder om dat te doen en ook mijn vader heeft meer dan 60 jaar lang
acteurs gecoacht. Hij is overigens net op pensioen gegaan, hij is net
93 geworden.
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naar boven te komen
naar onze workshop.

© Casa Vega

Zo kwam Anthony
Hopkins eens naar
onze studio. Hij was
gewoon aan het dineren, hij wilde niet
naar boven komen,
maar hij deed het
toch… en hij wilde
niet het podium op,
maar we waren meedogenloos, dus deed
hij het. Hij wilde niet

WAUW.

TOT NU TOE HEB JE ZITTEN LESGEVEN VANUIT EEN ICONISCHE
PLAATS IN SHERMAN OAKS EN IK
DENK DAT SOMMIGE MENSEN DE
PLAATS ZULLEN KENNEN, WANT
CASA VEGA ZAT IN DE RECENTSTE
FILM VAN QUENTIN TARANTINO.
K AN JE ONS WAT VERTELLEN
ROND HOE HET WAS OM OP ZO’N
PLEK OP TE GROEIEN? OVER HOE
HET WAS OM EEN KIND TE ZIJN,
VOLWASSEN TE WORDEN OP
ZO’N GEWELDIGE PLAATS, WAAR
ZOVEEL BEKENDE MENSEN EVENEENS GROOT ZIJN GEWORDEN?
HOE WAS DAT TIJDENS DIE DRIE
DECENNIA?

De pandemie is aangekomen en ze
heeft Hollywood behoorlijk hard geraakt. Wij en zowat alle grote studio’s
en zowat iedereen hier hebben sinds
het begin van het jaar onze deuren
moeten sluiten. Je weet echter dat
ik het geluk heb gehad om voordeel
te halen uit de online platformen en
nu hebben we richiechance.com en
is Richie Chances Workshop online
gegaan.
We werken nog steeds meerdere dagen per week met acteurs om hen te
helpen hun emotionele creativiteit uit
te drukken.

© Elena Torre

Toen hij hoorde dat het restaurant failliet zou
gaan omdat het niet zo goed draaide in de
vroege jaren negentig – in dezelfde periode
dat hij op zoek was naar een plaats om zijn acteerstudio te beginnen – koos hij voor een zaal
naast Casa Vega. Daar opgroeien, er eten, daar
doorheen de jaren volwassen worden… Heel
veel mensen uit de filmindustrie gaan daar
graag eten en omdat we daarnaast een workshop hebben, hield mijn moeder ervan om
mij of een van onze acteurs naar beneden te
sturen als er een gerucht circuleerde dat er een
beroemdheid zat en hem of haar te vragen om
10 BELLO LIFEstyle magazine

Onze workshop is gedurende die drie decennia zo geweest. We hebben tienduizenden
mensen van overal ter wereld gezien. We
werkten met mensen van elk land, met elke
mogelijke achtergrond, van elke nationaliteit,
en beroemdheden van verschillende marktplaatsen. Het is het leukste ooit geweest… ik
voel me alsof ik de jongen ben met het meeste
geluk op deze wereld omdat ik ben ‘in dit leven’ ben kunnen opgroeien.
Ik ben beginnen lesgeven toen ik 16
was. Mijn moeder had gemerkt dat
ik haar hele lessenplan en de manier
waarop ze met acteurs sprak, had
gememoriseerd. Ze zag dat ik mijn
mond tegelijkertijd met wat ze zei aan
het bewegen was, vertrok en zei dat ik
de leiding had. Op dat moment heb
ik overgenomen en ben ik beginnen
doen waar zij mee bezig was. Daarna
ben ik mijn eigen stijl ingegroeid en
dit jaar heb ik net 20 jaar lesgeven aan
acteurs gevierd… maar als een gevolg
van wat er recentelijk is gebeurd in de
wereld – ik ben zeker dat jij ervan hebt
gehoord…

Hij kan nu eindelijk wat vrije tijd nemen… maar hij is aan het schrijven!

Opgroeien in Hollywood is heel gelijkaardig aan wat je in die film ziet, Once
Upon a Time in Hollywood. Casa Vega
– het Mexicaanse restaurant – is nog
steeds daar. De cabines zijn nog exact
dezelfde, er is weinig licht, het is hetzelfde Mexicaanse eten, dezelfde margarita – het is superlekker. Mijn vader nam
vroeger vaak een thermos soep met
gehaktballen van daar mee. Dat was in
de jaren zestig, toen hij stuntman was
en de hele dag in Paramount Studios
moest filmen.

zoon spelen, waarna Hopkins aan Bobbie
vroeg hoe ze had geweten dat ze hem een
rol had gegeven die sterk leek op zijn echte
vader – red.]

improviseren, want hij
was gewoon even naar
buiten gekomen om te
eten, maar we hielden
niet af. We waren aan
het roepen: ‘Too-ny!
Too-ny!’ Dus accepteerde hij uiteindelijk. Ik had
het geluk om de improvisatie met hem te doen
en het was een nacht
die niemand ooit zal
vergeten [Richie moest
Anthony’s mishandelde

© Casa Vega
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MAAR ZONDER VIRTUELE COCKTAILS! IK
MOET DAAR EVENTJES OVER UITWEIDEN,
WANT NOG MAAR EEN PAAR DAGEN GELEDEN WAREN MIJN VERLOOFDE EN IK
AAN HET PRATEN OVER COCKTAILS… ZIJ
EN IK KENNEN CASA VEGA HEEL GOED –
WE KOMEN DAAR ELK JAAR EEN OF TWEE
KEER NAARTOE EN NEMEN TELKENS EEN
AANTAL VAN ONZE BELGISCHE ACTEERSTUDENTEN MET ONS MEE VOOR ONZE
BADASS INTENSIVE ACTING WORKSHOP
IN LOS ANGELES EN LAS VEGAS. WE WAREN HIER BUITEN AAN HET DRINKEN OP
HET TERRAS VAN EEN POP-UPCAFÉ EN
LAETITIA ZEI: ‘WEL, DE MEXICAN MULE
IS HIER GOED, MAAR IK MIS DIE VAN DE
CASA VEGA ENORM!’
Dat is een geweldige steun, helemaal van de
andere kant van de oceaan! Ja, ze verdienen
die reputatie echt wel.

VOOR WE VERDER PRATEN OVER JOUW
EIGEN WORKSHOP EN DAAR MEER OP
INGAAN: KENNEN WE TOEVALLIG EEN
AANTAL BEKENDE MENSEN DIE BIJ DE
CHANCES HEBBEN GESTUDEERD?
Ik twijfel of de mensen hen kennen, maar ik
ben zeker dat ze al van hen hebben gehoord
– nee, ik ben maar aan het grappen; dat was
een voorbeeld van hoe verwaand mensen in
Hollywood kunnen zijn, maar het is gewoon
een mopje.

mensen de showbizzwereld in willen, denken ze overal op deze planeet: ‘O, ik moet naar Hollywood
gaan!’ Eenmaal je dan ervaart
hoe het hier is, zal je uiteindelijk
onze workshop vinden. Wanneer
je dat doet, word je meestal verwend. Je voelt je zo goed over het
werk waar je mee bezig bent dat
het gewoon niet hetzelfde is als
je elders naartoe gaat. Daardoor
hebben we met mensen als Ryan
Reynolds, Scarlett Johansson en
natuurlijk Anthony Hopkins – wat
mijn leven voor altijd heeft veranderd – kunnen werken. Laten
we eens kijken… wie is er nog bij
ons geweest? Brad Pitt, Jennifer
Aniston… Ik kan maar blijven
doorgaan met namen noemen. Je
kunt ‘celebrity’ googelen en welk
resultaat daar ook te zien is, die
persoon is waarschijnlijk op een of
ander moment wel in onze studio
geweest. We hebben veel geluk
gehad… Ik ben geen fan van namen noemen, sorry! Dat was heel
moeilijk voor mij, bedankt…

Brad Pitt
© Glenn Francis, www.PacificProDigital.com

IK HEB ZELF BESLIST OM HET TE VRAGEN,
DUS ZAL IK DE VERANTWOORDELIJKHEID WEL OPNEMEN [GELACH]!
Bedankt!

Zeker: we hebben het geluk gehad om te
werken met een aantal van de meest getalenteerde acteurs van de hele wereld, want als

IS EEN VAN DIE BEROEMDHEDEN OOIT
EEN VRIEND OF VRIENDIN GEWORDEN?
HOE ZIT DE SCÈNE DAAR IN ELKAAR, WANT IK WEET NIET OF IEMAND IN EUROPA EEN DUIDELIJK
IDEE HEEFT VAN WAT VOOR NETWERKEN EN VRIENDSCHAPPEN
ERUIT ONTSTAAN?
Ja, dit is een gemeenschap. Er is een
gezegde: ‘Er zijn maar 11 livings in
Hollywood.’ De reden waarom ze
‘livings’ zeggen, is omdat iedereen
daar samenkomt. Ze spreken af met
elkaar en ze hebben allerlei creatieve
ideeën en verhalen die uiteindelijk
tot het concept voor een film leiden,
weet je? En dan vinden ze wat geld en
brengen ze een hoop andere creatieve mensen samen om ervoor te gaan
en dat concept te produceren, om het
in daden om te zetten. Dat is echt de
basis van onze industrie. Als je terugdenkt: doorheen de geschiedenis is
ze altijd een soort persoon-tot-persoon- en collega-tot-collega-industrie geweest.

© Scarlett Johansson by Gage Skidmore

12 BELLO LIFEstyle magazine

We hebben nooit echt geadverteerd, we hebben altijd uitsluitend
mond-tot-mondreclame gebruikt. Ik

weet dat jij me zo hebt gevonden, want je
hebt geen posters of uithangborden gezien,
weet je. Dat is omdat we er nooit hebben gehad. We hebben onze tijd enkel gewijd aan
ervoor zorgen dat mensen beter worden in
hun ambacht en we hebben echt geluk gehad dat ze die vaardigheden hebben gebruikt
om een geweldige carrière op te bouwen, om
films te creëren waar wij van houden. Ik ben
een enorme fan van de mensen waar ik mee
mag werken. Hoeveel mensen kunnen dat
zeggen van hun werk?

WAT IS ER VOOR JOU ZO GEWELDIG
AAN ACTEREN? WAT IS VOLGENS JOU DE
KERN VAN WAAR JE MEE BEZIG BENT EN
WAARDOOR HOU JE ER ZOVEEL VAN?
Dat is een geweldige vraag. Ik denk dat het
voor eender wie gemakkelijk is om verliefd
te worden op acteren, net vanwege die kern
waarover we het hebben. Het gaat over acteren, over doen, over participeren. We zijn
hier allemaal op deze planeet, we hebben
allemaal dit leven, maar wat we ermee doen,
varieert volgens wat ons vanbinnen vooruit
drijft. Acteren is dus een mogelijkheid voor
jou, waar je ook vandaan komt, of je nu rijk
bent of uit armoede komt, om uit te drukken
hoe je jezelf voelt, als een personage. Je hoeft
dus niet jouw eigen identiteit en jouw eigen
leven te gebruiken. Je hoeft geen weenoefening te gebruiken in een bank en gearresteerd worden, oké? Je kunt het op het podium
doen en beloond worden. Met een inkomen
en faam en aandacht.
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Nog belangrijker: acteren is een manier om
verhalen te vertellen. Zonder de vertelkunst
blijven we onwetend. Hoe meer films je ziet,
hoe meer jouw geest opengaat en hoe meer
je zult bereid zijn om andere gedachtegangen
en ideeën in je leven toe te laten. Volgens mij is

Onze workshop is open voor eender wie,
van eender welke industrie en van eender
waar in de wereld, en op een dag, ongeveer
20 jaar geleden – ik was 16 – hadden we een
acteershowcase waarbij een actrice opdaagde
die net gedaan had met werken. Ze was een

zo’n 5 meter verder de scène te regisseren en
ze zegt: ‘Doe verder, jongens!’ Want mijn gedachten zijn naar blanco aan het gaan en op
het moment dat ze dat zegt, besef ik dat ik in
een scène aan het acteren ben op het podium
en ik dialoogverantwoordelijkheden heb…

danseres in een nachtclub waar volledig naakt
werd opgetreden, hier in Los Angeles.

Dus schud ik de actrice van me af en begin ik
mijn regels op te zeggen. Ik kijk naar beneden
en zie dat ik op een anatomisch niveau compleet ongepast bezig ben, als je begrijpt wat
ik bedoel [gelach]. Dus ik ben 15 of 16 jaar oud,
ik bedenk dat ik er echt niet meer wil zijn, ik ga
zitten en plaats een kussen boven mijn middel.
Mijn moeder weet dat ik in dat gedeelte van
de scène moet opstaan en naar de andere
kant van het podium moet stappen, dus zegt
ze me om dat te doen, waarop ik een volledige zenuwinzinking krijg. Ik was beschaamd,
zoals je je kunt voorstellen, maar de mate van
aanmoediging en het soort kameraadschap
die we altijd hebben als artiesten zal je uit de
meest beschamende situaties halen waarbij
je normaal in elkaar zou krimpen tijdens jouw
puberleven. Het moedigde me aan om op te
staan en de situatie in handen te nemen. Ik
bracht mijn dialoog en ik ging ervoor en dat
proces – niet dat exacte scenario – heeft zich
meerdere malen herhaald.

© Richie Chance

acteren eigenlijk gewoon het nabootsen van
verhalen waarvan wij het gevoel hebben dat
ze het belangrijkste zijn in ons leven, verhalen
die moeten doorverteld worden aan de rest
van de wereld. Acteren is ook het mechanisme
om dat te kunnen doen.

DAT IS HEEL ELOQUENT GEZEGD. [MAAKT
EEN BUIGING.] DEEL EENS EEN ANEKDOTE
MET ONS. EEN HEEL GRAPPIGE OF BIJZONDER VREEMDE ANEKDOTE, EENTJE
WAARVAN WE NIET ZOUDEN KUNNEN
VERMOEDEN DAT ZE ZOU KUNNEN GEBEUREN EN WAAROVER JE MAG VERTELLEN ZONDER VERMOORD TE WORDEN.
Hmm. Dat is heel moeilijk, ik ben een heel
private persoon en ik ben heel discreet over
iedereen met wie ik doorheen de jaren heb
gewerkt, want het zijn niemands zaken hoe
we daar zijn geraakt. Daarom hebben we onze
showcase, dat is de ene nacht van de week
waarop we mensen toelaten om al het talent
waarmee we maandag, dinsdag en woensdag
hebben gewerkt te komen bekijken. De showcases gaan altijd op donderdagen door, maar
nu we dicht zijn, kan ik je wel wat vertellen over
enkele kleine dingetjes die daar gebeurd zijn. Ik
ga niet geslagen worden, want dit zijn allemaal
dingen die mij zijn overkomen, dus heb ik enkel
mezelf iets te verwijten.
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ER ZIJN ER MAAR ‘ENKELE’.
Ik heb daar enkel over gelezen in de kranten
[gelach]. En in het telefoonboek.

NATUURLIJK.
Vanzelfsprekend. Mijn vrienden hebben me
verhalen verteld… maar ze daagde opeens
op voor de workshop, terwijl iets ze droeg
wat leek op een regenjas en ze werd met mij
gecast voor een scène uit een toneelstuk dat
was vertaald naar een film die Biloxi Blues [met
Matthew Broderick en Christopher Walken –
red.] heet. Daarin speelde zij een prostituee
en ik een jonge matroos die nooit seks heeft
gehad en die zijn maagdelijkheid aan haar gaat
verliezen. Ik ben dus 16 jaar oud, ze komt de
kamer inrennen, ze doet haar regenjas uit en
ik zie dat ze een doorzichtige nachtjurk draagt.
Ze bespringt me, brengt me in verwarring en
geeft me een grote berenknuffel. Nu… ik sta
op het podium [toont het mij bekende theaterzaaltje], er zitten 36 mensen op de zitjes en
verder zijn het enkel ik, de zetel en die actrice.
Ze heeft nu haar armen stevig om me heen. Ik
kijk naar beneden en merk dat ze bijna helemaal naakt is. Ondertussen staat mijn moeder

Ooit was ik aan een scène bezig met een acteur… Hij was een geweldige stuntman die
vaak met filmsterren werkte. Hij sloeg me zo
hard op het oor dat ik mijn hoofd reflexmatig
aanraakte en merkte dat er bloed op mijn gezicht was. Ik dacht terug aan het moment waarop ik een erectie had gehad en besliste toen:
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om een foto te maken of om een
handtekening te zetten, maar om
terug te geven aan de gemeenschap, weet je.
De hoeveelheid opwinding die
je voelt wanneer je dan de kamer
binnenloopt… deze foto toont
het niet voldoende goed. Eerst
en vooral: alle lichten zijn dan uit,
dus zie je achteraan niets. Je wou
verblind zijn vanuit het perspectief van die stoel.

DAT KAN IK BEVESTIGEN!
© Richie Chance

‘Ik ga nu niet stoppen.’ Ik ging door terwijl er
bloed van mijn gezicht aan het druipen was –
echt bloed, geen filmbloed – geen vals bloed.
Een andere keer was Brad Pitt in Casa Vega
en stuurde mijn moeder een acteur naar
beneden om hem op te halen. Ze weten op
het moment dat wij ze komen bombarderen
overigens niet dat ze naar een acteerles komen
kijken. We zeggen gewoon: ‘Hé, excuseer me,
meneer Pitt, zou je het erg vinden…’ Hij zei niet
alleen ja, maar hij – en dit was toen hij nog bij
Jennifer Aniston was – en zij hebben die nacht
uiteindelijk nog urenlang improvisatieoefeningen gedaan met al onze acteurs. Ze hebben
tijd uit hun dag genomen, weet je. Niet alleen

© Richie Chance
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De energie in deze kamer… gewoon een vlieg aan de muur zijn
doorheen al die jaren en al die
mensen aan het werk zien en de beroemdheden en de hoeveel werk dat wordt verzet en
de toewijding en de overgangen… het is zo’n
mooi ding om deel van uitgemaakt te hebben.

theater, waar we de scènes waarop we tijdens
de rest van de week hadden gewerkt konden
tonen, op te vullen. Als gevolg daarvan hebben
veel van die acteurs mogelijkheden gehad om
te werken met talentagents en managers en
onmiddellijk geboekt te worden voor projecten waar ze anders nooit de opportuniteit voor
zouden hebben om aan mee te doen.
Die showcase is op zich verantwoordelijk geweest voor duizenden carrières en het is iets
dat we proberen voort te zetten, ook al zijn
we nu dicht.

VERTEL ONS DAAR EENS EEN BEETJE
OVER, RICHIE: WAT IS MOMENTEEL DE
STAAT VAN HOLLYWOOD? HEEL WAT
FILMOPNAMES ZIJN AFGEZEGD EN
VEEL TIJDSCHEMA’S ZIJN VOORUIT
GESCHOVEN…

VOOR HET CORONAVIRUS TOESLOEG,
WAS JE ELKE WEEK SHOWCASES AAN HET
DOEN. IK BEN ER VRIJ VAAK GEWEEST EN
HET WAS ERG ZELDZAAM OM NIEMAND
BEKEND TE HEBBEN IN DIE RUIMTE.

Hier in Hollywood is alles heel erg geaffecteerd
door de pandemie. We zijn sterk vertraagd,
veel producties zijn bevroren of gepauzeerd.
Ik ben zelf hoofd ontwikkeling voor een filmfonds, dus hebben we vrij veel afzeggingen
gezien. De meeste grote studio’s zijn lange tijd
volledig dichtgegaan. We zijn nu sterk aan het
inzetten op onze online aanwezigheid.

50 keer per jaar gedurende zoveel jaren als
ik me kan herinneren, wijdde mijn moeder
zolang we daar waren een nacht toe aan een
showcase waarop ze producers, regisseurs,
talentagents, castingdirectors en beroemdheden uitnodigde om de eerste paar rijen in ons

Wie graag de workshops van Richie Chance
volgt, kan terecht op www.intensiveacting.com
of +32 (0)494 38 27 44 voor ondersteuning in het
Nederlands en in het Engels, of rechtstreeks op
www.richiechance.com
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FASHION ROOM:

EERSTE VERJAARDAG IN VEEL KLEUREN

Met de fleurige collecties, de ontspannen
sfeer en het warme, trendy Ibiza-riet in het
interieur doet Fashion Room in Oud-Turnhout
je meteen denken aan vakantie en het goede
leven. Dat zal dit seizoen nog meer het geval
zijn. “Maak je maar klaar voor veel kleuren,”
verzekert uitbater Nancy. “De nieuwe collectie
wordt gekenmerkt door veel bloemenprintjes.
Het wordt een kleurrijke zomer.”

Een ontspannen, zonnige sfeer hangt er altijd
bij Fashion Room, waar shoppen aan beleving
gekoppeld wordt. Je kunt er ongedwongen
komen snuisteren, passen en kiezen. De service
is altijd even hartelijk. Nancy is exclusief verdeler in de regio van smaakvolle Deense merken
en Belgische labels als Vila Joy en K-design.
Wekelijks zijn er nieuwe collecties te vinden.
Je ontdekt er ook mooie Franse en Italiaanse
prêt-à-porter mode, alles zorgvuldig bij elkaar
gezocht door Nancy. Je kunt er bovendien je
outfit subtiel aanvullen met de passende accessoires, van handtassen over schoenen tot
juweeltjes. Nieuw is de decoratie van J-line.
Populair bij Fashion Room zijn de vip-avonden,
waarbij de klanten in exclusieve privésfeer
komen shoppen, onder het genot van een
heerlijk glaasje cava. Je krijgt er persoonlijke
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kleur- en stijltips en eerlijk advies. In een ongedwongen sfeer probeer je spontaan outfits die je
nooit eerder hebt durven passen en alle deelnemers genieten 10 procent korting op hun aankopen. Ook leuk zijn de make-overs, waarbij de klanten een passende outfit aangemeten krijgen en
mooi gemaquilleerd worden. Nadat ook de haren
zijn gestyled volgt een leuke fotoshoot, waarvan je
de stralende resultaten mee naar huis krijgt.
Straks viert Fashion Room de eerste verjaardag op
de nieuwe locatie in Oud-Turnhout. Tijdens het
opendeurweekend van 1, 2 en 3 april zal een bezoekje nog feestelijker zijn dan anders. Je kunt er
ook je outfit voor de communiefeesten al kiezen.
Steenweg op Turnhout 82, 2360 Oud-Turnhout
0485 86 75 57 • fashionroomturnhout@gmail.com
fi
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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
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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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Dress2Impress @Mol

Un Poco Mas @Geel

Lingerie Altesse @Turnhout

Marie-Thérèse @Lille

Bylemans @Olmen
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BELLO FASHION

Van Tendeloo @Lille

Fashion Room @Oud-Turnhout

"Life’s too short

TO WEAR BORING
CLOTHES"
Sinjeur by Jona @Kasterlee

- Cushnie &Ochs
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ALTESSE VIERT 10-JARIG BESTAAN MET
DE KLANTEN
Lingerie Altesse blaast dit jaar tien kaarsjes uit en laat de
klanten volop meevieren. “Hou zeker onze sociale media
in de gaten”, zegt zaakvoerster Nadine. “Nog het hele
jaar pakken we uit met aantrekkelijke acties, te beginnen
deze maand. Zorg ervoor dat je geen enkele leuke actie
of giveaway mist. Dat we ons eerste jubileum vieren,
danken we in de eerste plaats aan onze vele trouwe
klanten. Daarom zetten we hen graag in de bloemetjes.”

Shoppen bij Altesse is deze
maand extra leuk! “De nieuwe zomercollecties van lingerie, bad- en nachtmode
komen volop binnen. Er
zijn hele mooie items bij.”
Die zijn bij Nadine, haar
dochter Morgane en verkoopster Mieke, alle drie
lingeriestylistes, in goede
handen. “Naast het brede
aanbod zijn ons persoonlijk advies en service onze
grote troeven. Onze klanten
krijgen bij ons exclusieve
aandacht. Maatbepaling
is heel belangrijk. Wij besteden ieder seizoen veel
aandacht aan het uitzoeken
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van de collecties, modellen en
pasvormen.”
Met hun passie en expertise
gidsen Nadine, Morgane en
Mieke je doeltreffend naar de
gedroomde aankoop, om deze
zomer gedurfd of discreet, maar
altijd modieus te stralen in huis,
op het strand of aan het zwembad. Je kunt de collecties ook
online ontdekken in de webshop. Altesse Lingerie is gemakkelijk bereikbaar via de ring van
Turnhout. Gratis parkeren kan
vlakbij op het Boomgaardplein
of je krijgt je parkeerticket terugbetaald bij aankoop.
www.altesse-lingerie.be
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ZANG EN STEMEFFECTEN
UITGELEGD
Smaken veranderen. Soms leer je
een nieuwe muziekstijl kennen en
blijf je er voor altijd in geïnteresseerd. Soms voeg je die nieuwe
voorkeur gewoon toe aan jouw
andere favoriete muziekstijlen. En
soms is het gewoon een extra
smaakje waarmee je jouw
al bestaande smaak mee
kruidt.

ROCK & METAL
In mijn geval ging er een nieuwe wereld open
toen een van mijn Engelssprekende rollenspelers, Adrian, me op mijn vijftiende naar
Iron Maiden liet luisteren. Ik begreep haast instinctief hoe metal de muziekstijl was die het
beste bij mij paste: eentje met weinig grenzen
en geweldige zangers, waar je eender welk
verhaal in kunt vertellen. Is dat emotioneel en
breekbaar, dan laat metal je toe om dat muzikaal te vertalen. Is dat krachtig en misschien
zelfs agressief, dan kan dat ook.
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Het is meteen de reden dat ik ook zo van musicals en alternatieve of progressieve rock hou.
Ook andere genres, zoals blues en jazz, kan ik
appreciëren, maar ze zijn beperkter in sfeer en
laten je niet toe om zowat eender wat je kunt
bedenken te vertalen naar ritmes en noten.
Aanvankelijk hield ik alleen maar van cleane zang en ook anno 2020 heb ik een zwak
voor de machtige strotten en de fabelachtige techniek van zangers als Damian Wilson
(Threshold), Russel Allen (Symphony X), Mike

Patton (Faith No More, Mr. Bungle), Roy Khan
(Conception, ex-Kamelot), Tommy Karevik
(Kamelot), Ralf Scheepers (ex-Gamma Ray,
Primal Fear), Tim ‘The Ripper’ Owens (exIced Earth, ex-Judas Priest en zowat honderd
andere bands en projecten), Hansi Kïrsch
(Blind Guardian, Demons & Wizards), Atilla
Dorn (Powerwolf), Rob Halford (Judas Priest),
Matthew Barlow (ex-Iced Earth, Ashes of Ares),
Peter Steele (Type O Negative), Joey Tempest
(Europe), Till Lindemann (Rammstein), Michael
Starr (Steel Panther), Nils K. Rue (Pagan’s Mind),
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Nightmare © Isabelle + Stéphane Gallay.jpg

Tobias Sammet (Edguy, Avantasia), Michael Eriksen (Circus Maximus),
Georg Neuhauser (Serenity, Warkings), Phil Anselmo (Pantera, Down),
Bruce Dickinson (Iron Maiden), Harry ‘The Tyrant’ Conklin (Jag Panzer),
de jonge Glenn Danzig (ex-Misfits, Danzig), Eric Adams (Manowar), Bob
Catley (Magnum), John Yelland (Judicator, Dire Peril), Jorn Lande (ex-Masterplan), Daniel Gildelöw (Pain of Salvation), JB (Grand Magus), Michael
Mills (Toehider), John Wetton (Asia, ex-King Crimson), David Draiman
(Disturbed), Dee Snider (Twisted Sister), King Diamond (Mercyful Fate,
King Diamond), Ronnie James Dio (ex-Black Sabbath, ex-Rainbox, Dio),
Michael Kiske (ex-Helloween, Unisonic), een jonge Geoff Tate (Geoff
Tate’s Queensrÿche), Devin Townsend (Devin Townsend Band, Ocean
Machine), Lizy Hale (Halestorm), Amy Lee (Evanescence), Floor Janssen
(ex-After Forever, Nightwish), Tarja Turunen (ex-Nightwish, Tarja), Simone
Simons (Epica), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Anneke en Dianne van
Giersbergen (ex-The Gathering, The Gentle Storm, VUUR), Brittney Slayes
(Unleash The Archers), Marcela Bovio (ex-Stream of Passion), Caroline
Westendorp (ex-Charm the Fury), Amanda Sommerville (Trillium, HDK
en duizend andere projecten), Heidi Parviainen (Am berian Dawn), Sara
Squadrani (Ancient Bards), Liv Kristine (ex-Theatre of Tragedy, ex-Leaves’
Eyes, ex-Midnattsol) en anderen.
Ook in België hebben we een aantal topzangers om trots op te zijn,
waaronder Evy Verbruggen van Elusion, Magali Luyten (Nightmare), Mike
Slembrouck (ex-After All, ex-Iron Mask) en Piet Overstijns (Dyscordia).
Zangers die wat meer distortion gebruiken, zoals Dave Mustaine van
Megadeth of Bobby ‘Blitz’ Ellsworth van Overkill, heb ik altijd kunnen
appreciëren omdat hun stem zo goed past bij hun muziek, maar het
gegrom van deathgrunts of het schril geschreeuw van blackmetal
screams heb ik nooit echt kunnen appreciëren… tot ik begon te beseffen hoeveel techniek die zangers eigenlijk nodig hebben. Hoe graag ik
musical- en opera-artiesten als Ramin Karimloo, Michael Crawford, Alfie
Boe, Norm Lewis en Mandy Patinkin ook bezig hoor, en hoezeer ik kan
betoverd worden door hun stem, je zult ze zelden veel effecten horen
toevoegen aan hun zang.
Schreeuwerige zang is nog altijd mijn ding niet, maar sublieme zangeressen als Alissa White-Gluz (ex-The Agonist, Arch Enemy), Tatiana
Shmailyuk (Jinjer), Lauren Hart (Once Human) en Melissa Bonny (ex-Evenmore, Rage of Light, Ad Infinitum), die allemaal moeiteloos switchen van
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cleane, emotionele vocalen naar agressieve, maar melodieuze grunts
hebben me overtuigd: hier zit wel iets in.
Het probleem is echter: hoe ga je effecten aan jouw zang toevoegen
zonder jouw stem(banden) te beschadigen? Wel, het hangt er eerst en
vooral af in welke moderne zangtechniek je het meeste gelooft.
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ZANGTECHNIEK
Er zijn momenteel drie ‘moderne’ zangtechnieken, waarvan elk een eigen insteek en eigen
accenten heeft:
Speech Level Singing (SLS)
Speech Level Singing is een stemtechniek die
als doel heeft om een evenwichtige mix te
bekomen zonder het strottenhoofd te bewegen. Wanneer we rustig spreken, is er doorgaans geen spanning of manipulatie in onze
stem omdat we enkel willen communiceren
en SLS-leraars geloven dat je hetzelfde moet
doen wanneer je zingt.
Wanneer een vocalist van de laagste regionen naar de hoogste regionen van zijn of haar
register gaat, is er vaak een hoorbare ‘breuk’

tussen de ‘borststem’ en falsetto. Daarbij komt
ook het strottenhoofd normaliter naar boven,
wat volgens SLS voor onnodige spanning en
een verlaagde zangkwaliteit zorgt. Het doel is
dan om beide registers met elkaar te balanceren zonder breuk, kwaliteitsverlies of herpositionering van het strottenhoofd.
Estill Voice Training (EVT)
Estill Voice Training is – zoals de naam al impliceert – voor het eerst in 1988 ontwikkeld
door de Amerikaanse zangeres en stemonderzoekster Josephine Estill. 16 jaar eerder was ze
als otolaryngologe begonnen in het Upstate
Medical Center in Syracuse (New York), waar
ze gaandeweg steeds meer geïnteresseerd
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geraakte in de structuren die we gebruiken
bij het zingen. Om haar research te kunnen
uitvoeren, begon ze al vrij snel EMG, elektroglottografie en videostroboscopie te gebruiken om goed te kunnen zien wat er precies
gebeurt als we praten of zingen.
Beoefenaars van EVT geloven dat we zangproblemen krijgen omdat we ons er niet van
bewust zijn welke mechanismen precies gebruiken. Door daar controle over te krijgen, leren we beter, veelzijdiger en gezonder zingen.
Volgens Estill Voice Training zijn er verschillende ‘vocale kwaliteiten’ die in het Engels worden
weergegeven: speech, falset, sob, twang, opera en belting. Ook wordt er meestal gebruik
gemaakt van 13 ‘stemplaatjes’ die elk overeen-

komen met een structuur die bij het zingen
wordt ingezet, zoals de valse stembanden, het
schildklierkaakbeen, het velum, de kaken en
de lippen.
Complete Vocal Technique
Als ik zangles geef of als acteercursisten naar
mij komen om meer te leren doen met hun
stem, zodat die niet lijdt onder urenlang op
de set te staan of onder de vele effecten die
ze vaak moeten toevoegen bij voice-overs
en het vocaliseren van animatiefiguurtjes,
maak ik meestal gebruik van Complete
Vocal Technique (CVT). Die aanpak werd
oorspronkelijk in 1992 ontwikkeld door de
Deense Cathrine Sadolin, die als kind werd

Josephine Estill

gediagnosticeerd met astma. De dokters raadden haar aan om zangles te volgen, maar de
jonge Cathrine geraakte al snel gefrustreerd
door de sterk verschillende aanpakken van
de diverse leraars. Daarom sloot ze zichzelf bij
wijze van spreken op om op haar eentje bij te
leren over de stem en uiteindelijk naar buiten
te komen met haar eigen zangtechniek.
In 2000 werd het boek Complete Vocal
Technique gepubliceerd en 5 jaar later opende
Sadolin haar eigen instituut in Kopenhagen.
CVT kan je zien als een soort gelaagde aanpak
met 4 principes die je samenvoegt om eender
welk soort stemeffect te bekomen.
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Principe 1: algemeen
Om gezond te kunnen zingen, moet je jezelf
volgens Complete Vocal Technique aan 3 algemene grondbeginselen houden. Ten eerste
heb je voldoende steun nodig. Steun wordt
gecreëerd door de druk op de buikstreek te
compenseren met tegendruk, waarbij het
diafragma de zwevende ribben naar buiten
duwt om een grotere klankkast te kunnen bekomen. Ten tweede is er de ‘necessary twang’,
wat het geluid is dat je ook kent van kwakende
eenden of huilende baby’s. Necessary twang
betekent dat je jouw stembanden samentrekt
om ervoor te zorgen dat je meer beroep doet
op jouw spraakstem en niet teveel klinkt alsof
je fluistert. Ten derde mag je jouw kaak niet te
ver naar boven steken of de lippen verstrakken.
Die moeten altijd ‘los’ blijven.
Principe 2: vocale modus kiezen
Er zijn 4 ‘vocal modes’ die elk bepaald worden
door hoeveel ‘metaal’ we aan onze stem toevoegen: neutral, curbing, overdrive en edge.
Curbing klinkt luider dan neutral en zowel het
warmere overdrive als het schrillere edge klinken dan weer luider dan curbing. Wanneer ik
mijn studenten uitleg waarom ze geen moeite
moeten doen om luider te klinken (dat zorgt
immers vaak voor stembeschadiging), verwijs
ik vaak naar die 4 vocal modes. Door metaal
toe te voegen aan jouw stem, begin je immers

SAEDI Donauinselfest 2011 © Manfred Werner
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automatisch luider te klinken zonder daar
moeite voor te doen of een risico te moeten
nemen.
Principe 3: stemkleur
Door verschillende structuren in jouw mond,
keel en lichaam te gebruiken, kan je
jouw ‘stemkleur’ variëren van donker tot licht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vorm en de plaatsing
van de tong of de positionering van
het strottenhoofd. In tegenstelling
tot SLS, moet dat dus niet stil blijven;
je mag de larynx dus wel degelijk op
en neer laten gaan om een andere
klankkleur te bekomen.
Hoewel er ook in metal heel vaak
beroep wordt gedaan op ‘donkere’
kleuren, worden die ietwat stereotiep geassocieerd met opera, terwijl
‘lichte’ kleuren vaker worden aangetroffen in rock.
Principe 4: effect kiezen
De laatste vocale laag bestaat volgens CVT uit het kiezen van een
effect. Dat kan zijn: distortion, creak
and creaking, rattle, growl, grunt,
scream, vocal break, lucht, vibrato of versiering (bijvoorbeeld erg
snel achter elkaar een reeks noten
zingen). Effecten vind je niet alleen
in rock, deathmetal, blackmetal,
grindcore, hardcore en allerlei andere muziekstijlen terug, maar ook
in gewone spraak: denk aan de
rasperige kwaliteit die we krijgen
als we schreeuwen of de stem van
personages als Gollum uit The Lord

of the Rings of Baloo de beer Jungle Book.
Misschien wel het beste voorbeeld uit onze
jeugd: Samson de hond. Ook die grommende
kwaliteit bereik je door een effect toe te voegen aan jouw stem. Doe je dat ongetraind, dan
riskeer je dat je jezelf pijn gaat doen en dat is
natuurlijk nooit de bedoeling.

WELKE TECHNIEK IS HET BEST VOOR JOU?
Welke techniek het beste bij jou past, hangt
sterk af van het doel dat je wilt bereiken. Wie
goed heeft gelezen, kan wellicht al raden wat
daarover te zeggen valt.
Speech Level Singing is het best voor wie
volledig gebruik wilt maken van zijn of haar
volledige registers. Zou je graag moeiteloos
van laag naar hoog en van hoog naar laag
kunnen glijden, met een mooie mix tussen
‘buik-‘ en ‘kopstem’, dan is SLS waarschijnlijk
iets voor jou.
Estill Voice Training is dan weer fantastisch
voor wie de neiging heeft om zijn of haar
stem verkeerd te gebruiken en daardoor te
beschadigen. Ben je vaak hees na het zingen,
heb je al eens witte bolletjes ontwikkeld op de
stembanden of heb je op een andere manier
moeite om gezond te klinken, dan is Estill Voice
Training zeker een goeie keuze.
Complete Vocal Technique is dan weer ideaal
voor acteurs of voor zangers die heel veel
willen doen met hun stem en die willen moduleren om allerlei verschillende stemkleuren
te bekomen.
Wij wensen je alvast veel plezier bij het ontdekken van jouw favoriete techniek!
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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
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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
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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.”

BELLO

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
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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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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.
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NANCY VAN BAELEN:

GEPASSIONEERD KAPSTER

In ons vorig nummer brachten we
een artikel over de ERM kalender die
jaarlijks uitgebracht wordt door Rudy
Maenhout ten voordele van een goed
doel. Op die kalender staat Nancy Van
Baelen te blinken. Omdat Nancy in
Lille woont en een kapsalon heeft in
Vosselaar en omdat er op onze cover
meestal een lokale schoonheid staat,
dacht ik bij mezelf: waarom zetten
we Nancy niet op de cover van ons
magazine?
Eerst was Nancy een beetje terughoudend,
want modellenwerk en fotoshoots zijn niet
echt haar ding. In tegenstelling tot de meeste
knappe meisjes was doorbreken in de modellenwereld helemaal geen droom voor haar.
Als ze gevraagd wordt voor een modeshow
dan moet er echt een meerwaarde zijn om
haar te overtuigen. Zo is er het goede doel dat
haar medewerking aan de kalender concreet
maakte. De Bellocover sieren ziet ze dan ook
zeker niet als een modelopdracht, maar eerder
als een herkenning en een voorbeeldfunctie
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ron De el er
ssistent otograa

Stil zitten is echter niet aan de orde daar deze
onderneemster zichzelf steeds bijschoolt en

Meer info:
www.balancy.be
www.fashionroomturnhout.be
www.veco.be

nen

Maar wat Nancy echt alle dagen bezig houdt,
dat is de passie die ze elke dag opnieuw in haar

vele workshops volgt om up-to-date te blijven.
Zo loopt elke klant buiten met een moderne
snit en wordt er gekleurd met de nieuwste
technieken. Een bezoek aan Balancy, Bolk 12b
te Vosselaar, is dan ook steeds een plezier en
een verwenning. De mooie kledij die Nancy
droeg tijdens deze shoot komt van Fashion
Room te Oud-Turnhout. De shoot vond plaats
bij Veco meubelen te Wuustwezel.

ric

In een ver verleden nam Nancy deel aan het
tv-programma ‘the bachelor’ waarvan je haar
misschien kent. Voor de rest is deze spring-int-veld heel avontuurlijk aangelegd en deed ze
onder meer al aan bungeejumpen en skydiven.
Haar grootste angst : Spinnen die ze liever niet
in haar buurt heeft!

eigen zaak steekt. Na 10 jaar carrière in verschillende kapsalons, waagde ze de sprong en
opende haar eigen zaak in Vosselaar. Met veel
liefde voor het vak en een rugzak aan vergaarde kennis knipt en styled ze er zowel mannen,
vrouwen, als kinderen en specialiseerde ze zich
verder in het perfectioneren van bruidskapsels.
Naast de kapsels kan ook de make-up verzorgd
worden voor de aanstaande bruidjes en dat
kan zelfs aan huis. Een ware no-stress beleving
op de grote dag.

Fotografie

voor jonge vrouwen die hun droom willen nastreven, zoals zij dat ook doet met haar eigen
kapsalon waar ze heel erg trots en fier op is.

BELLO LIFEstyle magazine 85

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!

BELLO

REISTIPS ROTTERDAM

Je zou het omwille van de populariteit die Amsterdam
geniet bijna nog vergeten, maar Rotterdam is en blijft
de tweede grootste stad van Nederland. Ooit kon je er ’s
werelds grootste haven vinden, maar die eer gaat anno
2020 naar Shanghai. Verder in de top 10: alleen maar havens uit China, Singapore, Zuid-Korea en Dubai. Ook nu
mag Rotterdam nog de 11de plaats op de wereldranglijst
bekleden, wat haar nog steeds de grootste van Europa

maakt… en toch: een vijftiental jaar geleden gingen we
er vooral op bezoek voor enkele heel specifieke dingen,
zoals de torensuite van Hotel New York. Het laatste decennium is er echter veel veranderd en is Rotterdam
opnieuw een koploper geworden op allerlei verschillende gebieden. Zo vind je er tegenwoordig fantastische
restaurants, coole hotspots, geweldige escaperooms,
unieke hotels en veel meer.
VERBLIJF: BOAT HOTEL ROTTERDAM

Als we op perstrip gaan, vertoeven we gewoonlijk vier tot zes dagen in een stad en
dat is ook de bedoeling tijdens ons verblijf
in Rotterdam. Helaas: na twee dagen krijgen
we op weg naar een escaperoom opeens een
telefoontje: het is midden maart 2020 en de
horecazaken hebben net van het stadsbestuur
te horen gekregen dat ze allemaal om 18 uur
moeten sluiten… en voorlopig gesloten zullen
moeten blijven.

Eén ding wat Rotterdam en Amsterdam gemeen hebben, is: water. Net als dat het geval
is voor haar zusterstad, lopen de grachten en
kanalen van Rotterdam als aders door de stad
heen en dan is het misschien niet eens onlogisch dat je hier ook onderkomen kunt vinden
in een boot. Zo ook Boathotel Wilhelmina, een
van de boten die door dezelfde groep personen worden uitgebaat als hotel… en meer.

Die avond keren we – lichtjes ontdaan en heel
erg teleurgesteld, maar ook erg begripvol voor
de correcte beslissing – terug naar België – mét
voldoende materiaal voor dit artikel, maar met
nog meer zaken om te bezoeken voor een volgend nummer van Bello Magazine. Hier alvast
enkele aan te raden plekjes die je zeker eens
moet bezoeken!

Het gebeurt zelden dat je tijdens een hotelrecensie te maken krijgt met iemand die zich
niet alleen concentreert op het verblijfsaspect,
maar ook sterk inzet op de socio-culturele,
maatschappelijke en multiculturele kanten
ervan. Ronald, die de dagdagelijkse coördinatie
van de Boathotels in Rotterdam en Amsterdam
van dezelfde groep op zich neemt, is echter
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kunnen verkennen, moeten we Rotterdam
verlaten. SARS-CoV-2 heeft toegeslagen en de
deuren moeten tijdelijk dicht. Ondertussen is
de stad weer geopend, begint alles opnieuw te
bruisen én worden de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Binnenkort dus tijd
om de grens over te trekken, toch?

RESTAURANT/COCKTAILBAR: BOTANERO

iemand die sociaal erg bewogen is en allerlei
initiatieven op het getouw zet om mensen van
alle mogelijke culturen bij elkaar te brengen.
In Rotterdam is hij verantwoordelijk voor meerdere schepen: de Wilhelmina, Anna, Seven,
Hoop, Stormvogel, Fokkelina en Solar Cube,
waar ook congressen, seminaries, workshops
en gelijkaardige activiteiten in worden georganiseerd, alsook Boathotel Six, waar bovendien
psychologische en spirituele ondersteuning
wordt geboden – al zijn alle boten in te huren
voor zowat eender welke positieve activiteit.
Wij verblijven in de Wilhelmina, een middellange woonboot met achteraan maar liefst zeven
slaapkamers die elk slaapgelegenheid bieden
voor 2 personen. De slaapkamers zelf zien er
vrij gewoontjes uit en zijn van alle franjes ontdaan, maar ze bieden wel wat opbergruimte
en de bedden zijn zeker van voldoende hoge
kwaliteit. De echte aantrekkingskracht van de
Wilhelmina ligt echter in haar woongedeelte,
want daar is enorm veel plaats, met gezellige banken, een lange tafel en een volledige
keuken. Hier heb je ook een heel behoorlijk
wificonnectie en genoeg stopcontacten om
met alle leden in jouw groep toe te laten de
eigen (mobiele) apparaten op te laden.
Boven de woonruimte liggen nog een degelijk
toilet en een goede doucheruimte waar je met
z’n tweeën van kunt genieten, maar het kan
nog beter: aan het andere einde van het schip
ligt een kleine sauna mét aanpalende douche.
Om die te bereiken, moet je dus wel eerst even
over het dek lopen en tijdens koudere dagen
raden we ook aan om de verwarming op tijd
aan te zetten, maar eenmaal in gang gestoken,
werkt de sauna perfect. Wie niet op zoek is naar
de modernste, duurste inrichting, maar wel
naar een grote leefruimte in een uniek verblijf,
weet dus waar naartoe.
We krijgen eveneens de Fokkelina te zien. Die
blinkt uit met haar knusse interieur en rustieke charme, maar helaas: voor we haar echt
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Dat de tijd waarin je a priori ver moest reizen
om bepaalde concepten te ervaren die intrinsiek verbonden lijken aan een specifieke
cultuur of regio, grotendeels achter ons ligt,
maken de Nederlandse mezcalfanaat David
Trampe en diens wederhelft Eefje sinds eind
2019 duidelijk met hun Botanero. De zaak op de
steeds hipper wordende Mariniersweg, vlakbij het Maritiem District, is immers vernoemd
naar de typisch Mexicaanse ‘botaneros’, een
soort (snack)bars die je vooral in Colima kunt
terugvinden.
In een botanero kan je kiezen uit een brede
selectie drankjes (ook niet-alcoholische, want
deze Mexicaanse etablissementen worden
meestal gezien als ‘familie-entertainment’),
waarbij je telkens een gratis hapje (een ‘botana’) geserveerd krijgt. Kiezen kan niet, je eet
wat de pot schaft en dat Davids fantastische
chef Tim Groeneweg altijd vegetarische
en veganistische opties in huis heeft, helpt
enorm om de zaak toegankelijk te maken voor
iedereen.
In tegenstelling tot heel wat LatijnsAmerikaanse botanero’s, kiest men er in deze
bar niet voor om ook stevig in te zetten op live
optredens, maar wel op heerlijke cocktails,
vaak gemaakt met de bekendste authentiek
Mexicaanse alcoholische dranken die er bestaan: tequila, mezcal en sotol.
Dat het David en zijn zakenpartners, het duo
Ron de Jong-Dave Heijnen (eigenaars van
onder andere brouwerij-restaurant De Gele
Kanarie, Bokaal, Fontein en Weena) menens
is, zie je al meteen bij het binnenstappen:
het gezellige interieur wordt op de benedenverdieping (er is ook een privéruimte en een
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toets die zo eigen is aan die agaveplant… maar
toch heeft David nog meer dingen in huis die
zijn Botanero al op de Rotterdamse kaart hebben gezet, zoals zijn eigen paloma, die rechtstreeks van het vat wordt getapt. De mengeling van tequila, grapefruit, limoen, rabarber,
jasmijnthee en zout is volledig huisgemaakt,
is enorm verfrissend en houdt een goed
evenwicht tussen alcohol en verse limonade,
maar je kunt hier natuurlijk ook traditionelere
cocktails laten mixen.
Zoals reeds aangestipt, krijg je bij elke cocktail
ook iets te eten, wat de kans om al tollend,
waggelend of kruipend de zaak te verlaten
vanzelfsprekend minimaliseert. Zo krijgen we
een kraakvers bereide rundstartaar met een
pikante toets en een grote tortillachip, die kan

proefkamer boven) gedomineerd dor een
bloedmooie zelfgemaakte bar en een enorme
muurschildering van de bekende mezcallero
Don Valentin Cortes. Dat laatste is geen toeval:
David is bezeten van mezcal en heeft er al heel
wat bezoekjes aan Mexico opzitten. Daar wist
hij in 2017 een unieke samenwerking met de
familie Cortes te smeden, waardoor hij nu als
enige Europeaan zelfgemaakte mezcal mag
serveren.
Als we dan al een tip mogen geven, dan is
het wel om de mezcal hier ook eens puur te
degusteren: de jonge Agave de Cortes is van
100% espadín gemaakt en proeft uitermate
gebalanceerd, mét de bedwelmende rokerige
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rivaliseren met de tartaar waar Café Théatre in
Gent ooit zoveel prijzen mee heeft gewonnen.
De kleurrijke ceviche is dan weer iets minder
zuur dan we gewend zijn en ietsje in de hoogte
opgebouwd, maar wie beter wil, zal een vliegtuigticket naar Miami moeten kopen. Ook geproefd: een schotel met lekker krokante en uitstekend gemarineerde groenten, nacho’s die
ons doen terugdenken naar de beste hapjes
op Sunset Boulevard, perfect gegaard ‘pulled’
vlees en niet te missen gefrituurde kip waar
dagenlang werk in heeft gekropen.
Wie het nog niet door had: Botanero heeft
ons niet alleen overtuigd, maar ook verrast.
Rotterdam bezoeken zonder langs te gaan is

volgens Bello Magazine dus officieel crimineel!
Meer info: www.botanerorotterdam.com

COCKTAILBAR: DR. ROTTERDAM
Zijn we enthousiast over Botanero, dan zeker
niet minder over Dr. Rotterdam, simpelweg
een van de beste cocktailbars die we de laatste
jaren mochten bespreken.
Een goeie cocktailbar is moeilijk te vinden en
dat heeft alles te maken met de unieke mix van
elementen die perfect goed moet zitten voor
je van een geweldig adresje kunt spreken: kennis van de klassiekers, kunnen verrassen met
‘signature’ bereidingen, een knap kader en een
cool concept. Dr. Rotterdam plaatst niet alleen
een vinkje bij elk onderdeel, maar slaagt erin
om verder te gaan dan wat je kunt verhopen.
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Alles begint met de aanpak: het
exacte adres van deze geweldige bar
is geheim en je moet op voorhand
reserveren – of, beter gezegd – een
‘consult’ boeken bij een van de artsen
in de ‘dokterspraktijk’. Daarop krijg je
een ‘patiëntennummer’ toebedeeld en
wordt je uitgelegd hoe je jezelf moet
aanmelden. Op tijd komen is daarbij
essentieel, want de ruimte waar de bar
is gehuisvest is niet al te groot en bovendien wil men elke klant zo persoonlijk mogelijk kunnen bedienen. Dat
lukt dan ook aardig: in het uurtje dat
we er zijn, leren we de in doktersjassen
gestoken internationale barpersonen
al een beetje kennen en hebben we
voldoende tijd om te ontdekken hoe
ze over mixologie denken.
Aan de muren hangen de huisregels als
ware ze voorschriften (zo mag je geen
foto’s nemen, waardoor we jullie helaas het nodige beeldmateriaal moeten onthouden), vergezeld door anatomische
prenten en doktersmateriaal. Op voorhand
krijg je meteen ook een verfrissende punch
geserveerd, terwijl je tussendoor water met
komkommer te drinken krijgt om ervoor te zorgen dat jouw bloed niet meteen transformeert
naar een alcoholische variant.
Nog leuker: elke beschikbare cocktail staat
op zijn eigen tarotkaart vermeld, met daarbij
de ziekte waarvoor hij als behandeling het
meest geschikt is. Deze medicijnen of magische dranken zijn dan ook de moeite waard
en gebruiken veel huisgemaakte basisingrediënten. Dat er enkel hoogwaardige alcohol
wordt gebruikt, dat er een aantal unieke mengelingen tussen zitten (denk aan brandende
kaneelstokjes als infuus) en dat er een overvloed van keuze is, maakt dit Dr. Rotterdam

incontournable voor eender wie de stad wil
bezoeken. Zeg dat wij het gezegd hebben.

COCKTAILBAR: MAVIS
Tja, als je dit artikel leest, zou je nog kunnen
beginnen denken dat Rotterdam zich hoog
in de Europese cocktailbarranglijst heeft genesteld… en je zou het zeker niet mis hebben!
Liefhebbers van de betere gemengde drankjes
zakken daarbij best niet alleen naar Botanero
en Dr. Rotterdam, maar ook naar MAVIS af. Elk
van die plekken heeft immers een volstrekt
eigen identiteit en dat merk je ook als je
deze historische hoekbar aan de Westzeedijk
binnenstapt.
MAVIS is een initiatief van de eigenaars van
BIRD en net als het geval is bij de bar, is ze vernoemd naar een bekende muzikant, in casu

de Amerikaanse soulzangeres Mavis Staples.
Als barjuffrouw hadden we dan ook niet beter
kunnen wensen dan de sympathieke Sophia
Schutte, die zélf blijkt te zingen en op onze
vraag met plezier (en enige schroom) een
paar songs met haar achter de microfoon laat
horen terwijl ze ons enkele signature cocktails
serveert.
Sophia is opgeleid door BIRD-team en haar favoriete brouwsel blijkt dan ook een evenwichtige Jungle BIRD (met donkere rum, Campari,
ananassap, verse limoensap en een siroop van
gember, vanille en pikante habanero) te zijn.
Vooral de chilipeper en de gember trekken
de cocktail mooi in balans, terwijl het bittere
van de campari, de ananas en de limoen het
evenwicht met het zoete van de siroop en de
rum weten te vinden.
Er is echter meer: wij bezoeken MAVIS op een
moment dat veel mensen al wat voorzichtiger
zijn omwille van de oplaaiende coronacrisis,
maar mogen een oog werpen op de nieuwe
kaart en een aantal van de recentst ontwikkelde cocktails uitproberen. Zo zullen hier tegen
de tijd dat je dit leest cocktails als de Killing Me
Softly (met drie jaar oude ‘Chamomille-infused
Havana Club’, Chartreuse Jeune, zoete vermouth, Bandoen 22 Pandan-likeur, appelsap
en citroensap) geserveerd worden, net als
een mooie selectie hapjes. Om die naar een
zo hoog mogelijk niveau te tillen, werd chef
annex rapper annex boysbandzanger (écht
waar) Serginho aangetrokken. Hij tekent voor
funky bites als tempura van groenten en miniburgers van Black Angus-rundsvlees, maar
om een volledig verslag te kunnen geven van
hoe alles proeft, zullen we nog eens moeten
terugkeren.
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Natuurlijk kunnen we in een artikel rond escaperooms niet al te veel onthullen, dus laten
we het erop houden dat het spel enorm divers
is en dat je op allerlei manieren wordt uitgedaagd. Een tweetal oplossingen zijn gemakkelijker te vinden voor een groep van drie of
meer, maar omdat wij slechts met z’n tweeën
deelnemen, krijgen we een paar keer hulp van
de spelleiding, zonder dat die onnodig moet
worden ingeroepen. Top, maar La Résidence
trekt het concept nog verder door, met een
zinderende finale die – dat mogen we toch wel
zeggen – plaatsvindt in een geweldig decor
dat je evengoed in een dure steampunkfilm
uit Hollywood zou kunnen zien.

ENTERTAINMENT:
ESCAPEROOM DOCTOR WATSONS
Escaperoom Doctor Watsons vind je terug aan
het einde van de hippe Witter de Withstraat,
onder de negentiende-eeuwse Arminiuskerk.
Het gebouw waaronder de ruimtes zich
bevinden, is een remonstrantse kerk, maar
hoewel remonstranten zijn afgesplitst van
de (Nederduitse) Gereformeerde Kerk, situeert het verhaal achter de escaperooms zich
meer in de jaren twintig. Niet verwonderlijk,
trouwens, want eigenaar/uitbater Timo – zelf
een echt horecabeest – is niet alleen een groot
liefhebber van het soort ‘speakeasybars’ die
zo typisch waren voor de Amerikaanse drooglegging van 1920 tot 1933, maar ook van de
Sherlock Holmesverhalen die Sir Arthur Conan
Doyle tot 1927 pende. Doctor Watsons is dan
ook gelieerd aan de bekende ‘Sherlocked
Amsterdam’-escaperooms.
Eenmaal ze zijn binnengelaten, worden bezoekers langs een trap naar beneden gebracht.
Daar komen ze terecht in een erg knus interieur, inclusief erg gezellig loungegedeelte en
bar. Zowat alles refereert aan de jaren twintig,
van de typisch Britse sofa’s tot het antieke fototoestel en de piano. Die wist Timo online op
de kop te tikken, maar eenmaal geleverd, bleek
het instrument binnenin zo kapot te zijn dat hij
het helemaal uitholde en begon te gebruiken
als drankkabinet – een leuke toets die het geheel perfect completeert.
Een brede, authentiek aandoende gang leidt
niet alleen naar de toiletten, maar ook naar
de twee escaperooms: L’Architecte en La
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Résidence. De eerste heeft een heel redelijk
slaagpercentage van 40%, maar gaandeweg
ontdekte het team achter Doctor Watsons dat
de tweede kamer een slaagpercentage van
slechts 10% kent. Een echte uitdaging voor
doorgewinterde escaperoomfans die zich
graag uitgedaagd zien, dus.
Het verhaal van L’Architecte situeert zich rond
Henri Evers, een Nederlandse architect die
vooral naam en faam verwierf als hoofd van
de afdeling Bouwkunst van de Academie
van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen in Rotterdam. Zijn passages
in Antwerpen en Brussel zorgen er bovendien
voor dat er een duidelijke band is met buurland
België – altijd leuk voor internationale gasten.
De huidige escaperoom zou verborgen zijn
gebleven tot hij werd gevonden tijdens de
bouw van de kerkkelder. Het zou gaan om het
geheime kantoor van Evers en verschillende
aanwezige symbolen maken ook tijdens het
spel duidelijk dat de man gelieerd moet geweest zijn aan een geheim genootschap. Aan
de deelnemers om te ontdekken om welke
organisatie het precies gaat.
De puzzels en raadsels die je gaandeweg
moet oplossen, getuigen van een erg creatieve geest. Zo wordt er gebruik gemaakt
van verschillende media, geluiden en sloten.

Het is natuurlijk fantastisch als je na het bezoeken van tientallen escaperooms die doorheen verschillende werelddelen verspreid zijn
nog verrast kunt worden. Als dat dan nog op
verschillende manieren gebeurt – van de ontvangst tot de aankleding, de vele op te lossen
raadsels en de cocktails – dan weet je dat je
een topper hebt ontdekt. Aan te raden, dus!
Tip: vraag initiatiefnemer Timo ook eens naar
de geschiedenis achter Doctor Watsons. Je
krijgt beslist een fascinerend verhaal te horen
dat de ervaring enkel nog specialer zal maken.
Dirk Vandereyken

Beelden: © Laetitia Vander Meulen/Madina Hamidi

Wat er ook van zij, MAVIS onderscheidt zich onder andere van de concurrentie met haar bar
beneden; Die komt compleet met draaitafel
en live capaciteiten, waardoor er hier karaokeavonden en intieme optredens voor maximum
50 dansende bezoekers kunnen georganiseerd
worden. Nice, toch?
Meer info: www.mavis-rotterdam.nl

Hoe leuk de escaperooms ook zijn, Doctor
Watsons is meer dan enkel een spelconcept.
Zo kan je ook kiezen voor arrangementen als
gintastings, gin leren distilleren en een tweetal
drankjes met borrelhapjes. Timo heeft zoals
reeds aangestipt bovendien een verleden
binnen de horecawereld en weet geweldige
cocktails klaar te maken – tenminste, als de gin
met soda en de variatie op een Rusty Nails (een
‘Doctor Watsons’ met geweldige Highland
Park-whisky) een indicatie zijn van ’s mans
kunnen. We kunnen dus enkel aanraden om
na de escaperoomervaring zelf nog eventjes
te blijven hangen om nog een lekker glaasje
te drinken. Wie zich liever niet aan alcohol
waagt, kan vooraf of achteraf overigens ook
voor bijvoorbeeld een kopje koffie of een tas
thee kiezen.
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LINGERIE MARIE-THERESE:

LINGERIETRADITIE IN ZORGZAME HANDEN

Met de recente overname van de gerenommeerde lingeriezaak Marie-Therese maakte Ellen Dankers haar droom
waar. “Voor mij was het altijd al een droom om ooit iets
met lingerie te gaan doen”, verzekert ze. Sinds 20 augustus zet ze met veel enthousiasme de rijke traditie verder
van deze zaak, die al meer dan 50 jaar een begrip is in het
dorp van Poederlee.
“Marie-Therese is heel gekend voor de persoonlijke service, de
vakkennis en het zeer uitgebreide matenbereik, met liefst 150 verschillende bh-maten”, vertelt Ellen, die het roer overnam van Edith
Van Grieken. “Elke maat die op de markt te krijgen is, kan je bij ons
vinden, van A- tot N-cup. We presenteren een grote keuze in de
gekende merken (Marie-Jo, Prima Donna, Twist, Chantelle, Passionata,
Empreinte, Ulla, Anita...) en volgen met ons team regelmatig bijscholingen, zodat we goed op de hoogte blijven van de verschillende
collecties, pasvormen, stoffen... en de nieuwste trends.

Ook kunnen vrouwen bij ons terecht na een borstamputatie. Hiervoor werken wij samen met een erkende bandagiste.
Samen zoeken we dan naar een geschikte prothese en een
comfortabele prothese-bh.”
Ellen weet zich goed ondersteund door de ervaring, expertise
en uitstraling van het huis. “Onze verkoopster, Leonie, werkte al
een aantal jaren in de winkel en is dus een bekend gezicht voor
de klanten. Naast Leonie zijn er nog twee nieuwe verkoopsters
die allebei uit de lingeriewereld komen en dus ook al ervaring hebben. Zelf deed ik ook knowhow op als medewerker
van een lingeriezaak en tijdens verschillende cursussen voor
lingeriestyliste.” De vele trouwe klanten van Marie-Therese kunnen er gerust in zijn dat hun favoriete lingerieadres in goede
handen is.
Lingerie Marie-Therese
Ellen Dankers
Dorp 25, 2275 Poederlee-Lille
www.marie-therese.be
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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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