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2021 is amper begonnen of het is al van toffe trend
hier en nieuwe hype daar. Selfies maken in het
kantoor van Nancy Pelosi, sneeuwparkeren op de
Hoge Venen, politici tot massaal vaccineren aan-

sporen, haren langer laten groeien dan ooit tevoren. En, 
o ja, koffie met kaas. Of toch als het van Nescafé afhangt.

Ik neem u graag even mee naar begin jaren 2000, toen 
mijn ouders zoals elke zomer naar hun caravan aan de Itali-
aanse kust trokken. Ze deden inkopen voor de volgende 
dag en gingen moe naar bed. ’s Ochtends nam mijn moe-
der een potje yoghurt, niet wetende dat dat het ene potje 
was dat een jaar in de koelkast van de caravan was blijven 
staan, evenwel zonder elektriciteit. Fun fact: yoghurt die 
een jaar niet gekoeld wordt, ziet er perfect uit. De smaak, 
aldus mijn moeder: blauwe kaas met ammoniak. Sindsdien 
weten wij: kaas en koffie, dat gaat niet samen. 

Maar tijden verande-
ren, mores ook, en Dolce
Gusto meldde gisteren in
een persbericht: ‘Wie
koffie zegt, denkt koekje.
Maar koolhydraten zijn
al jaren passé en goeie
vetten blijven ook in
2021 hot. Combineer dit
eindejaar je koffie dus

eens met een andere “K” en ga voor een fijne keuze aan 
kaas!’

Vragen, zoveel vragen. Sinds wanneer zijn de verzadigde
vetten in kaas goede vetten? Wanneer werden goede vetten 
hot? Sinds wanneer is januari eindejaar? Wie denkt bij kof-
fie altijd aan koekjes? En vooral: koffie met kaas? Wat, hoe, 
waarom?

Om een duistere reden – of omdat Nescafé daarvoor 
betaalde – selecteerde kaasmeester Nathalie Vanhaver drie 
kazen die passen bij koffies van het merk, ‘waarvan je 
smaakpapillen het nieuwe jaar in zullen swingen’. Ristretto 
met manchego, ‘Absolute Origins Honduras’ met herve, 
‘Vanille Latte Macchiato’ met geitenkaas uit Limburg. Bij 
het bericht staan frisse, grafisch verantwoorde foto’s van 
kopjes koffie met een gezellig schaaltje kaas. Kaasklets, 
iemand? Kaaspauze! Afscheidsmis gevolgd door kaastafel! 

Eén ding voorspel ik u voor het nieuwe eindejaar: het is
met koffie met kaas als met yoghurt van een jaar oud. Het 
ziet er mooi uit, maar het smaakt naar koffie met kaas.

Sinds begin jaren 
2000 weten wij: 
kaas en koffie, dat
gaat niet samen 
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Karakters neemt Antwerpse 
boekhandel Buchbar over

dagen houden en feesten rond be-
paalde klassieke auteurs’, luidt het
in Boekblad, ‘zoals rond de twee-
honderdste geboortedag van
Gustave Flaubert op 12 december.’
Het boekenaanbod zal worden uit-
gebreid, met de focus op literatuur,
maar ook Engelstalige boeken,
kinderliteratuur en mooi vorm-
gegeven kookboeken zullen er op
de schappen liggen.

Eind vorig jaar kreeg Karakters
een subsidie uit de literaire tijd-
schriftenpot van Literatuur Vlaan-
deren. Die zal in de eerste plaats
worden geïnvesteerd in de ver-
betering van de website, aldus
De Vos. (vdbv)

Het literaire plat-
form Karakters neemt de Antwerp-
se koffiebar annex boekhandel
Buchbar over. Dat meldt het vak-
blad Boekblad. Karakters, een plat-
form dat een literaire website com-
bineert met een kleine uitgeverij
en een podcastreeks, krijgt op die
manier ook een fysieke locatie. 

Initiatiefnemers Jochen De Vos
en Robin Hagemans voegen dus
een boekhandel met webshop en
een koffiebar toe aan hun activitei-
tenpakket, en willen in de toe-
komst ook literaire evenementen
organiseren. ‘We willen boek-
presentaties organiseren, buiten-
landse auteurs uitnodigen, thema-

BOEKHANDEL

Marcus Azzini 
definitief weg bij 
Oostpool

Na een nieuw onder-
zoek over grensoverschrijdend 
gedrag moet voormalig artis-
tiek directeur en regisseur 
Marcus Azzini nu definitief 
vertrekken bij Toneelgroep 
Oostpool uit Arnhem, een van 
de grootse theatergroepen uit 
Nederland. 

Het rapport spreekt over 
53 meldingen van (mannelijke) 
acteurs, medewerkers en stagi-
airs, die verspreid over elf jaar 
te maken kregen met intimida-
tie, pesterijen, ongewenst flirt-
gedrag en pogingen tot seksue-
le handelingen, vanuit een 
ongelijke machtspositie. (ft)

THEATER

Er zijn niet veel kasteeldomeinen waarvan 
uitgerekend de keldergangen als monu-
ment beschermd zijn. Voor Beervelde is 
dat te danken aan Roger Raveel. In 1966 
kreeg hij een mooie opdracht in de schoot 
geworpen. Graaf Charles de Kerchove de 
Denterghem had dat jaar in Brussel een 
overzicht van zijn werk gezien. Hij vond 
het ‘amusant’, schreef hij in een brief. En 
of meneer Raveel misschien zijn kelder-
gangen wou opvrolijken? In de voormalige 
ruimtes van het historische kasteel, dat in 
de jaren 50 vervangen was door een land-
huis in villastijl, wou de graaf en ambassa-
deur een ontspanningsruimte inrichten 
voor zijn drie tienerzonen. 

Het zou Raveels eerste grote muurschil-
dering worden. Hij maakte er werk van. 
Naar het voorbeeld van Fernand Léger en 
Henri Matisse betrok hij ook de archi-
tectuur bij het werk en speelde hij een spel 
met perspectief en illusie. De kunstenaar 
nodigde ook drie zielsgenoten uit: Raoul 
De Keyser, Etienne Elias en Reinier Lucas-
sen. Ze waren een halve, of zelfs een hele 
generatie jonger en deelden met Raveel 

eenzelfde ambitie: in hun schilderkunst de 
werkelijkheid binnensmokkelen. In sep-
tember begonnen de kunstenaars met 
opmeten, schetsen en het uittekenen van 
de grote lijnen in houtskool. 

De typische Raveeltoets is in overvloed
aanwezig. Het voelt alsof je binnenstapt in 
een kunstwerk, waarin de werkelijkheid 
mocht versmelten. Een kat lijkt uit een 
muur te stappen. Deurlijsten, klinken en 
trapleuningen zijn mee opgenomen in het 
totaalbeeld. Hun geschilderde schaduwen 
of ontdubbelingen veroorzaken verwar-
ring. Ook de abstracte leegte van het witte 
vierkant, Raveels signatuurmotief, is pre-
sent. Een wiel aan de muur lijkt een vooraf-
name van het beroemde Karretje om de 
hemel te vervoeren uit 1968. 

Lam Gods
Als ‘een feller veld, waarbij de mannen van 
Raveel binnen dit tijdperk staan als op het 
voetbalplein’: zo beschrijft de dichter 
Roland Jooris het tafereel dat knipoogt 
naar het Lam Gods. In Raveels hommage 
aan Van Eyck is de duif van hout, de stoet 
van pelgrims uit het veelluik gaat onge-
merkt over in de ruimte waarin de toe-
schouwer zich bevindt. Raveel heeft letter-
lijk Jan met de pet toegevoegd, die hier 
mag meekijken naar het wonder.

In het Lam Gods-tafereel hadden de 
kunstenaars elk hun aandeel. Raveel orkes-
treerde. ‘Dat hij teamwerk voor ogen had, 
was niet toevallig’, zegt Melanie Deboutte, 
conservator van het Raveel Museum. ‘Hij 
was gefascineerd door Giotto en Rubens, 
die met assistenten werkten. Door collega’s 
uit te nodigen kon Raveel de grote opper-
vlakte aan en realiseerde hij meteen ook 
een totaalkunstwerk. De vier mochten zich 
een aparte zone toe-eigenen, elk met hun 
eigen stijl. Elias verwees naar sanitair, dat 
blijkbaar veelvuldig in de villa aanwezig 
was. De Keyser nam genoegen met drie 
muren en een stuk plafond en liet typische 

Een kelder als 
kunstwerk

De muurschilderingen van
Roger Raveel en kompanen in het kasteel van 
Beervelde genieten een mythische status. Net nu 
zijn jubileumjaar van start gaat, zijn ze gerestau-
reerd en binnenkort opnieuw te bezoeken.

REPORTAGE ROGER RAVEEL

Zelfportret van 
Raveel; links 
het silhouet 
van Reinier 
Lucassen. 
© Jimmy Kets

‘De meeste mensen 
veranderen meer van een halve 
liter jenever dan van 
honderdduizend 
jaar evolutie’
De Nederlandse bioloog 
Midas Dekkers denkt niet dat 
er veel kans is dat we ons gedrag 
fundamenteel zullen aanpassen 
eens de pandemie achter 
de rug is. (in Knack) 
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Festival van 
Cannes verhuist 
naar zomer 2021

Het filmfestival van Can-
nes heeft in 2020 niet plaatsge-
vonden vanwege de pandemie. 
De editie van dit jaar zal zeker 
doorgaan, zo maakte de or-
ganisatie van het festival eer-
gisteren bekend. Traditie-
getrouw vindt Cannes plaats 
in mei. 

Voorlopig schuift de organi-
satie 11-22 mei als datum naar 
voren, maar ze houdt een slag 
om de arm. Als de omstandig-
heden het vereisen, kan die 
datum mogelijk worden op-
geschoven naar een moment 
tussen eind juni en eind juli. 
 (vdbv)

FILM

stenen tablet met het opschrift
‘Black lives matter’. Daarnaast ver-
wijst het ook naar de lgbtq-bewe-
ging. ‘BLM is een racistische bewe-
ging’, verklaarde Viktor Orbans
stafchef Gergely Gulyas. ‘De racist
is niet degene die zich tegen zo’n
standbeeld verzet, wel degene die
er een opricht.’ Hij kreeg weerwerk
van Krisztina Baranyi, burgemees-
ter van de wijk waar het werk te zien
zal zijn: ‘De strijd van BLM tegen
racisme en politiegeweld is in Hon-
garije even relevant als elders.’
Commentatoren op staatsgezinde
televisiezenders vergeleken het
met een standbeeld voor Adolf
Hitler en dreigen het te zullen ver-
nielen zodra het wordt geplaatst.
(vdbv)

Iedere dag ander 
cultuurgenre op 
zender Podium19

In de cultuurcom-
missie van het Vlaams Parle-
ment raakten meer details 
bekend over Podium19, de 
nieuwe tv-zender waarvoor de 
zeven Vlaamse kunstinstellin-
gen het initiatief namen. Zo zal 
op donderdag pop, rock, jazz 
en wereldmuziek aan bod ko-
men, op vrijdag klassieke mu-
ziek, op zaterdag theater, dans 
en audiovisuele producties en 
op zondag literatuur en jeugd- 
en familieproducties.

Podium19 gaat op 21 janua-
ri van start. Het programma 
wordt voorgesteld op een pers-
conferentie op 13 januari. (ft)

TELEVISIE 

Black Lives Matter-installatie stuit op rechts protest

Een geplande kunstinstallatie
verhit de gemoederen in Hongaar-
se regeringsgezinde kringen. Het
beeld van kunstenaar Peter Szalay
zal de komende lente deel uitma-
ken van een openluchtexpo in Boe-
dapest. 

Het is een parafrase van het
Amerikaanse Vrijheidsbeeld en
verwijst, op één knie zittend en
met geheven vuist, naar de zwarte
atleten die uit protest tegen politie-
geweld knielden bij het spelen van
het Amerikaanse volkslied. In haar
linkerarm draagt de sculptuur een

Een gepland publiek
kunstwerk in Boedapest roept 
verontwaardiging op bij Hon-
gaarse conservatieven.

HONGARIJE

Het beeld van Peter Szalay. © rr

conservatie. De muurschilderingen waren 
aangebracht op de poreuze muren van 
1870. Door opstijgend vocht en conden-
satie verpulverde de kalkmortel en de 
ondergrond. De verflaag liet los, de schil-
deringen vielen langzaam uit elkaar.

Nieuw hoofdstuk
Renaud de Kerchove: ‘We dachten het zo te 
laten, ook al omdat het niet evident is om 
een kunstwerk in een privéwoning te ont-
sluiten. Maar de dienst Onroerend Erfgoed 
kondigde plots een restauratie aan van-
wege het uitzonderlijk belang. De werken 
hebben twee jaar geduurd en zijn nu zo 
goed als afgerond, op enkele 
verlichtingselementen na.’ 

De verflagen zijn gefixeerd, hier en daar
is een lacune opgevuld, de kleuren hebben 
weer hun volle glans. Dit is werk dat een 

motieven infiltreren, waaronder een tuin-
slang. Een stijlrichting was geboren: de 
Nieuwe Visie, zoals Roland Jooris ze doop-
te, een begrip uit de naoorlogse schilder-
kunst.’ 

Volgens Deboutte was Beervelde een 
belangrijk werk voor Raveel. ‘Hij had intus-
sen voor zijn kunst een andere lading ge-
vonden en uitgetest: schilderen en leven 
dicht bij elkaar brengen, er een picturale 
ervaring mee creëren. Dat was in de kelder-
gangen goed gelukt. Hij kon er zijn state-
ment maken zonder compromissen.’ 

Opstijgend vocht 
Graaf De Kerchove had niet meteen ge-

dacht aan een ingreep voor de eeuwigheid. 
Zijn zoon Renaud, de huidige bewoner van 
het kasteeldomein, herinnert zich dat het 
nieuwe er al snel af was. ‘Ik was zelf de 

aanstoker: ik was zeventien en wou een 
mancave voor mijzelf en mijn vrienden. 
Het jaar daarop zat ik aan de universiteit 
en had ik een rijbewijs. Weg was de nood 
aan een eigen jeugdclub.’

Al snel doken problemen op met de 

‘Ik was 17 en wou een 
mancave voor mijzelf en 
mijn vrienden. Een jaar 
later zat ik aan de 
universiteit en had ik een 
rijbewijs. Weg was de nood
aan een eigen jeugdclub’
Renaud de Kerchove  
Bewoner van het kasteeldomein

Hommage aan het Lam Gods. De duif is van hout, en Raveel heeft letterlijk Jan met de pet toegevoegd. © Jimmy Kets

mythische status kreeg, maar na een halve 
eeuw nog altijd fris en speels overkomt.

Deboutte: ‘De reacties waren al bij de 
onthulling in 1967 overwegend positief. De 
muurschilderingen hebben beslist Raveels 
naam mee op de kaart gezet als een schil-
der die een nieuw hoofdstuk aan het schrij-
ven was. Zijn herwonnen interesse voor het 
figuratieve en het opnemen van herken-
bare elementen waren daarbij sleutel-
elementen. Hier voel je echt de nood om 
dat nieuwe kijken te delen met de wereld.’

Het bezoek staat voorlopig on hold 
(www.parkvanbeervelde.be). 
Op 18/3 opent een Raveelretrospectieve in 
Bozar in Brussel. Ook het Raveel Museum, 
Muzee en Mudel hebben presentaties in 
petto.

Geert Van der Speeten
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