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De nieuwe 2020 generatie Speedmaster XL 106 is de 
meest intelligente Speedmaster tot dusver. Ontdek de 
innovatieve oplossing voor commercieel drukwerk en 
etiketten- en verpakkingsdruk. Ervaar ongeëvenaarde 
prestaties dankzij intelligente assistenten, naadloze 
automatisatie en een vereenvoudigd productieproces.

Beoordeel zelf maar. 
heidelberg.com/XL106
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Je kan genieten van een test van je 
ball-striking-vermogen, je strategische 
intelligentie of je mentale veerkracht ... 
maar een dag op de golfbaan is ook en 
vooral bedoeld om gewoonweg leuk 
te zijn. Er gaat niets boven een partijtje 
golf op een baan waar je gewoon niet 
wilt dat de ronde eindigt – of dat nu 
komt door de locatie, de gevarieerde 
landschappen of de opwindende 
holes. Op de volgende pagina’s 
hebben we een lijstje samengesteld 
van enkele van de leukste golfbanen 
die we in Europa hebben gespeeld. 

V O O R  L I G G I N G

1. Bro Hof Slot
S T O C K H O L M ,  Z W E D E N   

Locaties worden zelden 
spectaculairder en betoverender. Bro 
Hof ligt naast het Mälarmeer, een 
grote fjord aan de rand van Stockholm. 

afsluitende korte dogleg par 4 aan 
de rand van het meer zorgt voor het 
orgelpunt.

De golfbaan van Bro Hof’s Stadium 
is misschien niet geschikt voor 
golfpuristen, maar je wilt niet dat de 
ronde eindigt.
De hoogtepunten: oogverblindend 
wit zand en azuurblauwe meren, 
sprankelende par-3’s en par-5’s.

V O O R  Z E E Z I C H T

2. Thracian Cliffs
K A V A R N A ,  B U L G A R I J E   

Een ronde golfen bij de Thracian 
Cliffs is een aanval op je visuele 
zintuigen. De baan is aangelegd op 
de rand van een klif op een smal 
schiereiland op het meest zuidelijke 
puntje van Kaap Kaliakra. Gary Player 
en zijn ontwerpteam gebruikten elke 
architecturale truc die bestaat om 

Op een late zomer- of herfstdag, 
wanneer de zonnestralen weerkaatsen 
op het turquoise gekleurde water, zou 
je makkelijk kunnen geloven dat je op 
de Malediven of de Caraïben bent. 

Bro Hof is een stevige, 
meedogenloze test. Dat klinkt niet 
bepaald als ‘leuk’, maar toch zijn 
de fairways genereus. De rough is 
minimaal als je vanaf de juiste tees 
speelt. Ja, er zijn bomen – heel veel 
zelfs – maar ze staan bijna altijd op 
een comfortabele afstand van de 
speelruimtes. Het zand is helder en 
de greens zijn zo groot en golvend dat 
putten een spel in het spel wordt.

Het prachtige Mälarmeer flankeert 
vele holes. Het meest prominent is 
dat op hole 15, een ‘do-or-die’ par 
5 die het meer ‘omhelst’ van tee tot 
green. De 16de hole is een par 3 naar 
een oneindige green langs het water. 
Hole 17 speel je naar een green op een 
klein eilandje, dat alleen via een smal 
pad met het land is verbonden. Een 
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Vers  
van de pers
Mindful & Miljonair - Kaartje leggen?
Spiritualiteit is niet alleen voor yogi’s, boeddhisten en zweefteven. Dat is de 
boodschap die Steffy Roos de Maine de wereld wil meegeven. Aan de hand van 
tal van spirituele tools leert ze ondernemers en professionals het belang van 
mindfulness. Als CEO en eigenaar van meerdere bedrijven is ze zelf mindful én 
miljonair, met Tarotkaarten en Chanel handtas onder de arm maakt ze de connectie 
tussen de spirituele en de commerciële wereld. 

Volledig in lijn met haar visie schreef ze een boek, maakte ze een podcast en 
ontwikkelde ze het ‘Mindful & Miljonair’ kaartendeck. De 44 kaarten zijn een tool 
voor zelfreflectie en moeten de gebruiker inzicht geven op businessgebied.  
Wie interesse heeft in affirmaties, carrièregroei en spiritualiteit zal in het 
doosje met inzichtkaarten voor business en carrière zijn of haar gading 
vinden. De prachtige tekeningen van Irene Izquierdo zijn de kers op de taart.

Mindful & Miljonair, Du Maine Capital, Amsterdam, 90 x 130 mm,  
104 p, Maco halfmat HV wit 135 g

Moi Je – Tekeningen vol humor
Moi je door Aude Picault is een echt hebbeding. Het formaat en de kleur van het boekje trekken meteen de aandacht, maar het zijn de 
illustraties en de herkenbare situaties die ze weergeven die van de autobiografie een succes maken. Aude neemt je mee in het leven van een 
meisje dat graag drinkt, jongens verleidt en trombone speelt bij de fanfare. De luchtige toon en humoristische insteek spreken iedereen die het 
boekje oppakt aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Moi je toe is aan z’n derde editie. Voor de gelegenheid hertekende Aude de illustraties 
volledig met pen en het resultaat mag er zijn!

Moi Je, Dargaud, Parijs, 120 x 170 mm, 328 p, Munken print white 1.5
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Led Zeppelin Vinyl  
Voor de platenliefhebber
Led Zeppelin heeft geen introductie nodig, want de tophits 
Stairway to heaven en Whole lotta love doen zeker een belletje 
rinkelen. De Engelse rockband groeide doorheen de jaren uit 
tot een waar begrip. Het zal je daarom misschien verbazen dat 
ze tijdens hun twaalfjarige carrière slechts acht studio albums 
en geen singles uitbrachten. Toch zijn er momenteel meer dan 
1000 singles en 2000 albums op de markt te vinden. 

Het prachtige boek Led Zeppelin Vinyl geeft een overzicht 
van de meest unieke, interessante en inspirerende edities. 
Fotograaf Ross Halfin bracht zowel de covers als de labels en 
platen zelf in beeld. Van handgemaakte kunstwerkjes, over 
expliciete fotografie tot iconische beelden die iedereen herkent, 
het resultaat is een bonte collectie waar je door kan blijven 
bladeren. Een echte must have voor de fans!

Led Zeppelin Vinyl, Rare Art Press, Londen, 300 x 300 mm,  
216 p, Magno mat 170 g

De ongelooflijke belevenissen 
van Jacques Vermeire
Jacques Vermeire vierde dit jaar zijn zeventigste verjaardag 
en dat laat hij niet zomaar voorbij gaan. Hij zag het als een 
uitstekende kans om samen met zijn twee kinderen, Julie en 
Maxime, de nieuwe zaalshow 70+ te introduceren. Daarnaast 
haalde hij ook zijn stripreeks vanonder het stof.

De eerste strip lanceerde oorspronkelijk in 1993, het zevende 
en laatste deel zag het daglicht in 1995. Nu zijn ze terug van 
weggeweest in een gloednieuwe editie. De zeven hardcover 
stripalbums werden gebundeld in een luxe foudraal en zijn 
daarnaast handgenummerd en gesigneerd door the man himself. 
Het resultaat is een pareltje, al zeggen we het zelf.

De ongelooflijke belevenissen van Jacques Vermeire,  
Groep 24, Brugge, 210 x 297 mm, 32 p, Offset wit 120 g
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Met een geschiedenis die teruggaat tot 1875 behoort Stockmans 
tot de oudste drukkerijen/uitgeverijen van België. Al sinds het 

ontstaan ijvert het bedrijf voor een mooie samenhang en harmonie 
tussen arbeid en schoonheid. Die filosofie zat mooi geïntegreerd 

in het oude logo en watermerk: een schip met een wapperend 
vaandel met daarop het woord ‘Perseverentia’, stuwend door de 

wereld van de grafiek. Het logo en watermerk veranderden, maar 
Stockmans blijft trouw aan de oude bedrijfswaarden: streven naar 
excellentie, binnen de nichemarkt van kalenders en kunstboeken.
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sterke grafische groep Graphius/
Antilope De Bie en focust het zich voor 
100% op kalenders en kunstboeken. 
Nichedrukwerk, ja. Het is een keuze 
die het bedrijf de kans geeft om zich 
verder duurzaam te ontplooien en 
binnen een grotere groepsstructuur 

“De roots van Stockmans reiken tot 
diep in het verleden,” vertelt Bruno 
Devos, managing director.  
“Stockmans werd opgericht in 1875 als 
“VOF Stockmans (E.) et Moerinckx” en 
is door de tijd heen geëvolueerd van 
“Etablissements E. Stockmans & Co 
Société Anonyme” naar Stockmans 
Kalenders nv. Een heel traject dus. 
Binnen de grafische sector in België 
schetst de evolutie van Stockmans 
een mooi historisch verhaal. Je mag 
gerust stellen dat het bedrijf zich 
in zijn bestaan een paar keer heeft 
heruitgevonden, steeds onder de 
sturende hand van verschillende 
families, maar wel altijd met de 
filosofie van een familiebedrijf. 
Vandaag behoort Stockmans tot de 

specifieke klanten te bedienen 
met een extra toegevoegde en 
differentiërende waarde.”

Met de steeds toenemende 
digitalisering lijken kalenders wel 
grafische relikwieën uit een - niet zo 
veraf liggend - verleden.  
Hoe relevant zijn kalenders vandaag 
nog, in een tijd waarin we online 
werken en ons leven plannen via 
onze smartphone-apps?  
“Een paar jaar geleden zag het er 
inderdaad niet goed uit. De evolutie 
360° marketing en andere digitale 
agenda’s leek een zeer grote 
bedreiging te vormen voor de 
kalender- en agendamarkt. Er was 
een periode waarin beide een nogal 
stiefmoederlijke behandeling kregen, 
als wegwerpproduct of commodity. 
Een kalender of een agenda in 
digitale tijden? Mensen trokken er 
hun neus voor op. Vandaag zien we 
een tegenbeweging, er is een tendens 
om meer te schrijven, weg van het 
digitale. Het lijkt een beetje een 
antidotum tegen de overheersing van 
alles online te willen doen.  
Het mag weer wat trager, fysieker, 
duurzamer en minder vluchtig.  
Een kalender blijft een praktische en 
esthetische tool waarmee je één jaar 
lang communiceert met je klanten. 

Het kadert in de evolutie van slow 
printing, waarbij producten opnieuw 
langer moeten meegaan. Je ziet die 
ontwikkeling alvast bij kunstboeken, 
die zelf een kunstobject worden en 
hoe langer hoe meer deel beginnen 
uit te maken van de praktijk van 
de kunstenaar. Slow printing en 
slow publishing zijn vandaag geen 
modewoorden meer.  
Kalenders evolueren meer en meer 
naar informatiedragers die een jaar 
lang je bedrijf in de kijker zetten.”

We kunnen dus spreken van een 
herwaardering? 
“Jazeker! Ik zie meer en meer 
crossovers die van kalenders weer 
verzamelobjecten maken. Zo maken 
wij al een paar jaar kunstkalenders 
met een aantal ingebouwde trucjes 
die het toelaten om de kalender te 
hergebruiken of als kunstobject een 
langer leven mee te geven.”

Het kalendergen

Wie de ‘over ons’-pagina op de 
Stockmans-website raadpleegt, ziet 
dat jullie allemaal behept zijn met 
het kalendergen. Dat vraagt om een 
woordje uitleg. 
“Haha, ja, inderdaad. Om dat te duiden, 
moeten we 30 jaar terug in onze 
geschiedenis. Er zijn twee belangrijke 
momenten die ervoor gezorgd hebben 
dat we vandaag verder leven met dat 
zogenaamde kalendergen. In de jaren 
1980 en 1990 waren de kalender en het 
jaarverslag de belangrijkste grafische 
paradepaarden van een bedrijf 
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AR publiek. De toepassingen rond 
augmented reality zijn voor kalenders 
vandaag beperkter dan voorheen. 
Voorlopig wordt de kalender terug 
artisanaler in haar toepassingen.”

Een kunstzinnige 
neushoorn

Naast mooi vormgegeven kalenders 
specialiseert Stockmans zich in 
kunstboeken. Een werk dat alvast in 
het oog springt, is Albrecht Dürers 
Rhinocerus1515. 
“Ja, een prachtig werk dat onze drive 
naar excellentie mooi aantoont. 
Dergelijk project staat ons ook toe 
om binnen de kunstboekenmarkt 
te onderzoeken waarvoor we onze 
machines zoal kunnen aanwenden. 
Noem het gerust onze speeltuin, 
waar een homo ludens zichzelf kan 
in uitleven. De publicatie Rhinocerus 
1515 is een uitgave van Wouter 
Soudan die zich als wetenschapper 
en digitaal specialist bezighield met 
een reconstructie van de Rhinoncerus 
van Albrecht Dürer in 1515. Het is een 
prachtig verhaal waarbij feiten, fictie 
en verbeelding samenkomen met 
techniek, de traditionele houtsnede 
komt in aanraking met de fijnste 

Annelies Vanoost. Ik vind het 
jammer dat die ‘show & tell’-aanpak 
verdwijnt, want als ambassadeur 
van typografie, grafisch ontwerp, 
papier, inkt, zoemende drukpersen 
en mooie bindwijzes kunnen we 
eigenlijk nooit genoeg objecten 
creëren om onze klanten te overtuigen 
van de waarde van drukwerk en 
grafische toepassingen. We moeten 
ook de generatie van jonge 
digital native marketingmanagers 
tonen dat tastbare en duurzame 
gedrukte communicatie vandaag 
en morgen deel zal uitmaken 
van de marketingmix.”

Jullie hebben als bedrijf nooit 
achterop gehinkt. In 2013 installeerde 
Stockmans al augmented reality 
in kalenders. Ondertussen zijn we 
acht jaar verder. Hoe staat het 
daar nu mee?
“Er is op korte tijd nogal wat 
veranderd. AR heeft een heel hoge 
vlucht genomen, vooral dan in de 
gaming-industrie. De verwachtingen 
voor AR-toepassingen zijn zo 
veeleisend geworden dat het 
financieel bijna onmogelijk wordt 
om een kalender gepercipieerd 
‘sexy’ te maken voor een verwend 

– en zeker bij de beursgenoteerde 
ondernemingen. Wij speelden 
daar als bedrijf op in. Zowel 
papierfabrieken, prepressbedrijven, 
drukkerijen en binderijen wilden 
telkens opnieuw uitpakken met de 
jaarlijkse kalender. Ze gebruikten 
de nieuwste technologische 
ontwikkelingen en druktechnieken, 
gecombineerd met de meest recente 
collectie luxepapiersoorten, en 
verpakten alles in een mantel van 
kunst, schoonheid en het streven 
naar ambachtelijke excellentie. Het 
tweede moment sluit daar naadloos 
bij aan, namelijk het plezier om iets 
moois en waardevols te maken, 
gerelateerd aan het begrip tijd én 
‘zeitgeist’. In de jaren 1999-2009 hebben 
we onder de vlag visionfragments.be 
prachtige kunstkalenders gemaakt. 
In samenwerking met Franky Claeys 
maakten we driedimensionale 
objecten waar mode, fotografie en 
kunst mooi in elkaar overliepen. 

We hebben met die aanpak 
een aantal awards in de wacht 
gesleept. De laatste keer dat we 
een wedstrijd wonnen, was in 2018, 
een concept dat we uitwerkten met 
grafisch vormgever en kunstenaar 
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Dat staat meestal haaks op de fase 
waarin de kunst gemaakt werd, de 
ontwikkeling van de kunstenaar 
zelf. Ik probeer rekening te houden 
met de fase waarin de kunstenaar zich 
bevindt, maar ik wil dat elke publicatie 
haar relevantie behoudt voor het 
publiek en de kunstenaar, zelfs twintig 
jaar na het verschijnen. Dan spreken 
we over een mooi traject en sterk 
eindresultaat. Verder denk ik ook 
zorg te dragen voor het erfgoed van 
morgen, net dankzij de productie van 
hedendaagse kunstpublicaties.”

en werken. Vlaanderen heeft een 
fantastische geschiedenis op dat vlak, 
beginnend bij Plantijn tot vandaag, 
met bijvoorbeeld een innovatief en 
benchmark bedrijf als Cartamundi.”

In het vorige Graphius Magazine 
deelde MSK directeur Manfred 
Sellink zijn grote liefde voor 
kunstboeken en het ambacht van 
kunstboeken maken. Wat moet een 
goed kunstboek voor jou uitstralen?  
“Het moet een objectwaarde hebben 
en het moet zo dicht mogelijk bij 
de praktijk van de kunstenaar 
komen. Ik heb het voorrecht om 
elke dag met kunstenaars samen 
te werken. Elke publicatie komt tot 
stand in dialoog met de kunstenaar. 
Als kunstboek-curator is het mijn rol 
en verantwoordelijkheid om zorg te 
dragen voor het hele maakproces: 
luisteren, begrijpen, het vertalen naar 
een boekobject, rekening houden met 
de technologische mogelijkheden. 
Bij veel kunstenaars leeft soms 
een angst voor het boek, omdat het 
nogal definitief is en lang meegaat. 

raster- en druktechnologie. Ik ben 
een grote fan van het Plantin-
Moretusmuseum in Antwerpen en 
telkens wanneer ik het museum 
bezoek, geraak ik geïnspireerd en 
doordrongen door de tradities van 
drukken en uitgeven doorheen de 
geschiedenis. Dat harmonieert mooi 
met mijn grote interesse in de digitale 
wereld waarin we vandaag wonen 
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Meer bos dan vroeger. 
Zo belanden we meteen bij mythe 
één: papierproductie zorgt ervoor 
dat bossen verdwijnen. Dat is 
volstrekt onjuist. Integendeel, 
in Europa komt er meer bos bij 
dan dat er gekapt wordt. In de 
afgelopen 35 jaar is het Europees 
bosareaal toegenomen met 
het equivalent van een land als 
Denemarken. Met een gemiddelde 
van 1500 voetbalvelden per dag, 
kwam er tussen 2005 en 2015 
44.000 km² bos bij. (cijfers Food 
and Agriculture Organization of the 
United Nations). Volgens de CEPI 
(Europese Confederatie van de 
Papierindustrie) is er momenteel in 
Europa 30% meer bos dan in 1950. 

Eerst een paar weetjes: bomen zijn 
niet de belangrijkste grondstof voor 
het maken van nieuw papier. Maar 
liefst 75% van de papierproductie 
gebeurt met oud papier. De overige 
25% is afkomstig uit naald- en 
loofhout, uit productiebossen 
en plantages in Scandinavië, 
Zuidwest-Europa en Noord-
Amerika. De stammen verdwijnen 
richting meubelindustrie, het resthout 
(dunningshout en zagerijresten) 
belandt in de papierindustrie. In de 
bosindustrie gaat nauwelijks iets 
verloren. Ter vergelijking, aardgas of 
aardolie kan je na gebruik niet meer 
hergebruiken. Kap je een boom, dan 
plant je een nieuwe. In die optiek zijn 
productiebossen duurzaam. 

De fabelachtige 

The times, they are 
a-changin’. Een opvallende 
trend: een stijgende 
vraag naar drukwerk 
op gerecycleerde 
papiersoorten. Doet dat 
de wenkbrauwen fronsen? 
Staat gerecycleerd voor 
jou gelijk aan mindere 
kwaliteit? Wij willen deze en 
andere mythen die als een 
schaduw over gerecycleerd 
papier hangen naar het rijk 
der fabelen verwijzen. 

Papier is een van de meest 
gerecycleerde producten ter wereld.

status  
van gerecycleerd papier
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Eén ton papierafval  
is goed voor de 

productie van 900 kg 
gerecycleerd papier.

Aangelegd bos = geen echt bos 
Een bos moet op een natuurlijke 
wijze kunnen groeien. Akkoord, we 
hebben – alleen al voor het in stand 
houden van de biodiversiteit – nood 
aan natuurbossen. Dergelijke bossen 
hebben echter niets te maken met de 
papierindustrie. Voor het produceren 
van papier zijn we afhankelijk van 
degelijk uitgebate bossen die de druk 
op natuurlijke bossen wegnemen 
en die bovendien recreatie en 
huisvesting voor dieren bieden, 
erosie tegengaan en bijdragen aan 
landelijke ontwikkeling.

Gerecycleerd is duurzaam
Je hoort wel eens verkondigen dat 
print en papier schadelijk zijn voor het 
milieu. Niet waar! Papier is een van de 
meest gerecycleerde producten ter 
wereld. In Europa wordt maar liefst 
73% van het papier gerecycleerd 
(cijfers CEPI, 2017).

In 2015 toonde nieuw onderzoek in 
Duitsland aan dat een papiermix voor 
golfkarton (40 procent Testliner, 
40 procent Wellenstoff en 20 procent 
Kraftliner) na 25 recyclagerondes 
maar tussen de 5 en 12% van zijn 
sterkte had verloren. Dat is heel wat 
meer dan de tot dan toe aangenomen 
stelling dat je papier maar vier tot 
zeven keer kunt recycleren. 

Daarbij mag je niet vergeten dat 
elektronische communicatie niet 
milieuvriendelijker is dan drukwerk. 
Wie 20 mails per dag stuurt, een jaar 
lang, belast het milieu evenveel als 
1000 km met de auto rijden  
(bron: energiegids.be).
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procedés laten een gelijkaardige 
witheid toe als die van klassiek wit 
papier. Fabrikanten geven soms toch 
de voorkeur aan het grijsachtige 
aspect, omdat de samenstelling 
van het papier dan duidelijker is. 
Verschillende fabrikanten van 100% 
gerecycleerd papier behouden 
opzettelijk de grijsachtige kleur zodat 
het papier duidelijk als gerecycleerd 
herkend wordt.

Duurder? Neen. 
Test-aankoop heeft de vergelijking 
gemaakt tussen klassiek wit papier en 
gerecycleerd papier. Zij stellen vast 
dat het percentage aan gerecycleerde 
vezels geen enkele invloed heeft op 
de prijs van het papier. Papier wordt 
alleen duurder bij de keuze voor een 
duurdere kwaliteit (bron: watertelt.be).

Sterkte.
Bovendien is gerecycleerd papier 
even sterk als klassiek wit papier. 
Gerecycleerde papieren, conform aan 
de norm DIN/ISO 6738, zijn resistent 
tegen veroudering en blijven minstens 
100 jaar bewaard.

De cijfers spreken duidelijke taal
Eén ton papierafval is goed voor de 
productie van 900 kg gerecycleerd 
papier. Ter vergelijking, voor nieuw 
papier heb je 2 à 3 ton hout nodig. 
Bovendien scheelt de productie 
van gerecycleerd papier een heuse 
slok op de borrel. Gerecycleerd 
papier verbruikt voor productie 
2.5 keer minder water en energie, 
stoot 20% minder broeikasgassen 
uit en zorgt voor 7 keer minder 
organische vervuiling. 

De kwaliteit: onberispelijk! 
Je zag het vroeger vaak: wie met 
inkt op kringlooppapier schreef, 
kreeg ‘smudges’ of vlekken. Maar dat 
is verleden tijd, kringlooppapier is 
niet langer pluizig of absorberend. 
Integendeel, het meeste gerecycleerd 
papier is van evenwaardige kwaliteit 
als wit, klassiek papier. 

Wit? Was gerecycleerd papier 
niet grijzig? Niet meer. De huidige 

Gerecycleerd papier bespaart. 
Er zijn twee soorten gerecycleerd 
papier. Bij het eerste type komen 
de papiervezels uit preconsumptie-
papierafval, dat papier is nog niet 

gebruikt of bedrukt (restpapier 
of onbedrukt snij-afval) en 
wordt gemakkelijker terug in het 
productieproces opgenomen.  
Bij het tweede type komen de vezels 
uit postconsumptie-papierafval. 
Dat is gebruikt papier afkomstig van 
bedrijven, gezinnen en scholen. 

In de grafische sector gebruikt 
men vaak papier waarin 60 à 100% 
gerecyclede vezels zijn verwerkt. 

Eén ton papierafval  
is goed voor de 

productie van 900 kg 
gerecycleerd papier.
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Het Louvre  
tot u spreekt de verbeelding 
Er zijn maar weinig musea in de wereld die zo tot de verbeelding spreken als het Louvre.  
Dagelijks krijgt het gerenommeerde huis duizenden bezoekers over de vloer, en als je vraagt  
welk werk ze precies willen zien, dan zal het gros antwoorden: “De Mona Lisa, natuurlijk.”  
’s Werelds beroemdste schilderij – en meteen ook wellicht de meest bekeken vrouw – hangt er al meer 
dan 200 jaar te pronken. Maar de Parijse kunst-stronghold is natuurlijk meer dan de bewaarplaats 
van ‘La Giaconda’. Het is dé plek bij uitstek voor een introductie tot de Westerse kunstgeschiedenis. 
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Een museum? Ja, in de eerste plaats, maar het Louvre 
heeft talloze andere identiteiten en rollen die het doorheen 
de eeuwen kreeg mooi ingevuld. Vandaag ligt het statige, 
monumentale gebouw aan de Seine te wachten op 
talloze kunstliefhebbers, toevallige passanten en jonge 
hemelbestormers, maar het Louvre bestaat als kasteel 
en paleis al sinds de 12de eeuw. De Franse koningen 
vonden er eeuwenlang huisvesting en dwaalden er al 
chanson-zingend door de lange gangen, gevolgd door 
hun zinderende echo en grote ego. Vanaf Karel V tot 
en met Louis Quatorze was het Louvre een – letterlijk 
– koningshuis. Het was de Zonnekoning die de traditie 
doorbrak door te verhuizen naar Versailles. En het Louvre? 
Dat ging op zoek naar een andere functie. 

Oudste museum ter wereld? 
Is het Louvre het oudste museum ter wereld? Het maakt 
alleszins aanspraak op die titel. Al sinds 1793 vinden 
mensen de weg naar de fabuleuze kunstcollectie.  

Het is zeker het meest bezochte museum ter wereld.  
En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, de collectie kunst is 
om van te duizelen. Door de eeuwen heen werd het bij elkaar 
verzameld, gekocht en – wellicht – als kerstcadeau gekregen 
door de al vernoemde koningen, maar ook door illustere 
adellijke families als de Medici, geestelijken als Kardinaal 
Richelieu en de man die bekend werd door zijn hand-in-
jas-pose, Napoleon Bonaparte. Die verzamelwoede leidde 
er toe dat het Louvre vandaag zowat de meest complete 
collectie West-Europese schilder- en beeldhouwkunst 
onderdak geeft, van de middeleeuwen tot 1848.

Schilder- en beeldhouwkunst? Ja, daar kunnen we ons iets 
bij voorstellen. Het Louvre heeft echter veel meer dan die 
imposante collectie, je vindt er meerdere deelcollecties: 
kunst uit de antieke periode van Grieken, Romeinen en 
Etrusken, Egyptische oudheden, kunstschatten van het 
Midden-Oosten, een collectie toegepaste kunst, een 
collectie prenten, grafiek en tekeningen en de collectie 
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tentoonstellingsruimte kun je er wat afstappen. Om het 
wat aanschouwelijker te maken: het Louvre beslaat een 
oppervlakte van ongeveer 22 voetbalvelden. Vol kunst, maar 
ook dat is relatief, want amper 10% van het totale aantal 
objecten staat tentoongesteld. Zou je in het Louvre kunnen 
verdwalen? Jazeker. De kans is heel klein, want de bewaking is 
er onfeilbaar, maar het idee van Night at the Museum (een film 
met onder meer Robin Williams) is nooit ver weg.

Piramide van staal en glas
Of we een van de meest in het oog springende kenmerken 
vergeten? Neen, hoor. Wie het Louvre zegt, zegt ook ‘glazen 
piramide’. De constructie op de binnenplaats is ontworpen door 
de Chinees-Amerikaanse architect Ieoh Ming Pei, staat er sinds 
1989 en maakt met zijn grootte van 21 meter onderdeel uit van 
de architectuur van het museum. Glas en staal, de materialen 
van de 21ste eeuw, vormen daarmee een mooi contrast met het 
historische gebouw, het oude metier en het meesterschap van 
de werken binnenin.

Islamitische kunst, stuk voor stuk ondergebracht in het 
enorme complex van hoofd- en bijgebouwen van het Louvre.  

Mona Lisa? Hoogtepunt tussen  
de hoogtepunten
Wie het over het Louvre heeft, kan niet om de Mona Lisa 
heen. Wil je een glimp opvangen van zowat het bekendste 
kunstwerk ter wereld, dan moet je er wat voor over 
hebben. Er zijn namelijk honderden mensen die dagelijks 
hetzelfde idee hebben. De Mona Lisa bekijken op een 
onbewaakt moment? Succes ermee. Je moet geluk hebben 
om oog in oog te staan met de ‘dame die je overal volgt’. 
Niettemin, het blijft de moeite om het te proberen. Dat het 
ook in de ogen van het museum een topstuk is, wordt bij 
een bezoekje snel duidelijk. Doorheen het hele museum 
hangen pijltjes die je naar het schilderijtje - erg groot is het 
niet - leiden. Het moet trouwens één van de meest beveiligde 
schilderijen ter wereld zijn: de Mona Lisa zit achter een dikke 
laag pantser, heeft altijd twee bewakers in de buurt en wordt 
onder geen beding verplaatst. Nooit.  

Naast het bekende werk van Leonardo da Vinci, stap je in het 
museum van het ene grootse kunstwerk naar het andere. 
Iconen uit de kunstgeschiedenis, iemand? De Venus van 
Milo, het staatsieportret van Lodewijk XIV van Hyacinthe 
Rigaud en De Vrijheid leidt het volk van Eugène Delacroix uit 
1830. Andere absolute topstukken zijn Zelfportret met 
distel van Albrecht Dürer, Inwijding van keizer Napoleon 
en kroning van keizerin Joséphine door Jacques-Louis 
David, Grande Odalisque van Jean Auguste Dominique 
Ingres en Het vlot van de Medusa van de Franse kunstschilder 
Théodore Géricault.

Wie heeft er tijdens de lessen (kunst)geschiedenis niet 
’s werelds bekendste en meest invloedrijke kunstwerken 
zien passeren? Ja, we hebben ze leren kennen uit mooi 
geïllustreerde kunstboeken, maar het is toch fantastisch dat 
je op amper drie uur reizen belandt in een gebouw waar je die 
kunstwerken effectief kunt bewonderen. Nergens ter wereld 
is de connectie met het verre verleden zo voelbaar als in de 
zaal waar je pakweg het beeldhouwwerk Nike van Samothrake 
quasi kunt voelen. Je waant je zo in het atelier van de 
beeldhouwer, millennia geleden, en hoort het goedkeurend 
gemompel van de opdrachtgever. Met wat verbeelding denk je 
het hoofd en de armen van deze heldin er zo bij.

Groot, groter, grootst
Het Louvre is het grootste museum ter wereld.  
Met een totale oppervlakte van 160.000 m² en 60.000 m² 

Le Guide du Louvre,
Réunion des Musées Nationaux, 
Parijs, 155 x 230 mm, 480 p, 
Magno Satin 115 g
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Een golfclub  
tegen een balletje?

Een grote impact
Is het je ook al opgevallen?  

De laatste maanden zagen een aantal 
nieuwe papieren magazines het levenslicht.  

Over muziek, over eten, en sinds september 
2021 is er ook een nieuw magazine over de 
golfsport in Vlaanderen. Het heet ‘Impact’ en 
het valt vier keer per jaar in de bus van elk 
lid van Golf Vlaanderen. “Leuk om te maken,” 

aldus Gert Van Goolen, verantwoordelijk 
voor PR, communicatie en media bij 

Golazo, het sportmarketingbedrijf 
dat zijn schouders onder 

het magazine zette.
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“Na het wegvallen van het golfmagazine van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie ontstond er een lacune wat betreft 
golfmagazines. Golf Vlaanderen benaderde Golazo met de 
vraag of we samen met hen een nieuw golfmagazine wilden 
bedenken. En zo geschiedde. Sinds september valt ‘Impact’ 
vier kaar per jaar in de bus van elk lid van Golf Vlaanderen.”

Mooi magazine. Hedendaags, knappe vormgeving  
en uitnodigend.
“Ja. Ik denk dat we in onze opzet geslaagd zijn: een 
golfmagazine maken dat zowel de amateur- als 
competitiegolfer bedient. ‘Impact’ is een laagdrempelig 
blad waarin we zowel tips and tricks als langere reportages 
over all things golf of interviews met gepassioneerde 
golfers presenteren. In de eerste editie staat bijvoorbeeld 
een interview met ex-Rode Duivel-doelman Geert De 
Vlieger. Hij kon de grasmat geen vaarwel zeggen, en 
ontpopte zich als een gepassioneerd golfer.  
‘Impact’ heeft aandacht voor zowel de technische kant van 
het golfen als de recreatieve. We zorgen voor een mooie en 
gebalanceerde mix.”

Het leest alleszins wel lekker: tips van professionele 
coaches afgewisseld met een langer artikel over het 
bekendste golftornooi ter wereld, de Ryder Cup, en dat 
inclusief prachtige foto’s. ‘Impact’ is hét visitekaartje 
van de golfsport. 
“We zijn blij dat mensen ons vertellen dat het er goed uit 
ziet. We horen zowel van de leden van de Golf Federatie 
als van de raad van bestuur dat iedereen opgetogen is met 
de aandacht die de golfsport krijgt. Vooral het feit dat het 
niet high-brow is, spreekt veel mensen aan. We hadden het 
magazine een andere, meer elitaire of avant-gardistische 
uitstraling kunnen geven, maar daarmee zouden we het 
doel voorbijschieten. We willen de golfsport populairder 
maken. Niet dat de interesse voor golf tanende is, 
integendeel. De laatste twee jaar is het ledenaantal  
stevig gegroeid. Steeds meer mensen vinden hun weg  
naar de golfsport.”

Misschien heeft het succes van Thomas Pieters daar wel 
wat mee te maken. 
“Dat zou kunnen. Pieters behoort tot die nieuwe lichting 
Belgische golfers die de sport heel wat positieve aandacht 
geven en erin slaagt om golf hier een boost te geven. 
Net zoals Nicolas Colsaerts dat eerder al deed en nu 
ook Thomas Detry en Manon De Roey, ze zijn echte 
pleitbezorgers voor de sport. Dat Pieters, Detry en  
De Roey België dit jaar vertegenwoordigden op de 
Olympische Spelen heeft de sport ook weer wat  
populairder gemaakt.”

Het voorwoord in ‘Impact’ is van hoofdredacteur Nick 
Wright. Een Engelsman. 
“Ja, misschien wat vreemd voor een Belgisch golfmagazine, 
maar we hebben Nick Wright gevraagd omdat de man een 
enorme staat van dienst heeft, vooral in de wereld van de 
golfsportmagazines. Een absolute expert.  
Wij voegen daar met onze knowhow van de lokale markt en 
met een bijkomende Vlaamse redacteur de nodige lokale 
expertise aan toe. Dat alles samen maakt dat ‘Impact’ 
geworden wat het nu is: een hedendaagse magazine 
voor de Vlaamse golfer, met de juiste look-‘n-feel én een 
aantrekkelijke inhoud. “

Vooral het feit dat het 
niet high-brow is, spreekt 
veel mensen aan.
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Je kan genieten van een test van je 
ball-striking-vermogen, je strategische 
intelligentie of je mentale veerkracht ... 
maar een dag op de golfbaan is ook en 
vooral bedoeld om gewoonweg leuk 
te zijn. Er gaat niets boven een partijtje 
golf op een baan waar je gewoon niet 
wilt dat de ronde eindigt – of dat nu 
komt door de locatie, de gevarieerde 
landschappen of de opwindende 
holes. Op de volgende pagina’s 
hebben we een lijstje samengesteld 
van enkele van de leukste golfbanen 
die we in Europa hebben gespeeld. 

V O O R  L I G G I N G

1. Bro Hof Slot
S T O C K H O L M ,  Z W E D E N   

Locaties worden zelden 
spectaculairder en betoverender. Bro 
Hof ligt naast het Mälarmeer, een 
grote fjord aan de rand van Stockholm. 

afsluitende korte dogleg par 4 aan 
de rand van het meer zorgt voor het 
orgelpunt.

De golfbaan van Bro Hof’s Stadium 
is misschien niet geschikt voor 
golfpuristen, maar je wilt niet dat de 
ronde eindigt.
De hoogtepunten: oogverblindend 
wit zand en azuurblauwe meren, 
sprankelende par-3’s en par-5’s.

V O O R  Z E E Z I C H T

2. Thracian Cliffs
K A V A R N A ,  B U L G A R I J E   

Een ronde golfen bij de Thracian 
Cliffs is een aanval op je visuele 
zintuigen. De baan is aangelegd op 
de rand van een klif op een smal 
schiereiland op het meest zuidelijke 
puntje van Kaap Kaliakra. Gary Player 
en zijn ontwerpteam gebruikten elke 
architecturale truc die bestaat om 

Op een late zomer- of herfstdag, 
wanneer de zonnestralen weerkaatsen 
op het turquoise gekleurde water, zou 
je makkelijk kunnen geloven dat je op 
de Malediven of de Caraïben bent. 

Bro Hof is een stevige, 
meedogenloze test. Dat klinkt niet 
bepaald als ‘leuk’, maar toch zijn 
de fairways genereus. De rough is 
minimaal als je vanaf de juiste tees 
speelt. Ja, er zijn bomen – heel veel 
zelfs – maar ze staan bijna altijd op 
een comfortabele afstand van de 
speelruimtes. Het zand is helder en 
de greens zijn zo groot en golvend dat 
putten een spel in het spel wordt.

Het prachtige Mälarmeer flankeert 
vele holes. Het meest prominent is 
dat op hole 15, een ‘do-or-die’ par 
5 die het meer ‘omhelst’ van tee tot 
green. De 16de hole is een par 3 naar 
een oneindige green langs het water. 
Hole 17 speel je naar een green op een 
klein eilandje, dat alleen via een smal 
pad met het land is verbonden. Een 

44 impact   E D I T I E  1  |  S E P T E M B E R  2 0 2 1

Fluks met Flux!
Uniek aan ‘Impact’ is dat het magazine gedrukt werd 
met het revolutionaire en in-house ontwikkelde 
Flux-drukproces. Op punt gesteld door de Duffelse 
familiedrukkerij Antilope De Bie, een bedrijf dat al bijna 
100 jaar de creativiteit en de grenzen van het drukmetier 
opzoekt, en sinds 2019 nauw samenwerkt met Graphius. 

“Met Flux stappen we weg van de geijkte paden,” aldus  
CEO en vierde generatie Bart De Bie. “Het unieke 
drukproces houdt in dat we de maximale kleurkracht en 
uitzonderijke scherpte, die je krijgt op gestreken papier,  
nu ook kunnen behouden op ongestreken papier. 
Normaliter verlies je tussen de 10 en 15% procent 
kleurkracht als je drukt op niet-gesatineerd, ongestreken 
papier. Met Flux is dat voorgoed verleden tijd. 

Gelijk welke papiersoort, Flux zorgt voor een ongekende 
kleurintensiteit en scherpte van de beelden.

Technisch gezien betekent het dat er voor het Flux-proces 
een volledig nieuwe workflow en curves gecreëerd werden, 
vertrekkende van de bestaande ISO-normering.

Zo wordt het hoogst mogelijke resultaat bekomen, zoals het 
op gestreken papier zou zijn. Net zoals in de golfsport waar 
elk grassprietje telt, draait het bij Flux ook rond de details. 
Flux is écht uniek in de wereld. Niemand anders doet het. 
Het is ontstaan vanuit onze beheersing van kleurprofielen 
en jarenlange drang naar innovatie. Het resultaat is top-
notch, écht de beste kleurkracht en scherpte die mogelijk 
is op ruwe papiersoorten.”

20

eedoen aan je eerste Ryder Cup is een ervaring 
die met de nodige druk gepaard gaat. En 
wanneer je als rookie voor het Europese team 
naar de andere kant van de Atlantische Oceaan 
moet, omringd door duizenden vijandige en 
zeer luidruchtige toeschouwers, dan wordt de 
druk om te presteren nog intenser. Het is dus een 
understatement te zeggen dat Nicolas Colsaerts 
en Thomas Pieters deze extreme zenuwslag 
met vlag en wimpel hebben doorstaan. In 
2012 in Medinah, op de openingsdag fourballs 
samen met Lee Westwood tegen Tiger Woods 
en Steve Stricker, tekende Colsaerts voor een 
van de strafste demonstraties op vlak van ball-
striking en putting in de geschiedenis van het 
evenement: acht birdies en een eagle sloeg hij op 
weg naar een 1-up-overwinning. 

In 2016, in Hazeltine, vormde Thomas Pieters 
een team met Rory McIlroy. Pieters zorgde voor 
een van de beste rookie-prestaties ooit door 
samen met McIlroy drie dominante foursomes 
en fourball-overwinningen te behalen, waarna 
hij ook nog zijn enkelmatch tegen JB Holmes 
wist te winnen. In totaal won Pieters vier van de 
mogelijke vijf punten over de drie dagen - een 
Ryder Cup-record voor een debuterende speler. 
John Huggan sprak met de twee spelers over 
hun geweldige ervaringen en wat ze zich het 
meest herinneren van het evenement.

Wat is het eerste wat je te binnen schiet als 
je aan je Ryder Cup-debuut terugdenkt?
Nicolas Colsaerts: Het eerste dat in me 
opkomt, is het feit dat ik het als iets heel fysiek 
ervaren heb, een fysieke reactie. Maar wel een 
goede. Niet alleen omdat we wonnen. Het 
voelde als een volgeladen denderende trein die 
tegen mij aan knalde. Zelfs nu voel ik meteen 
iets in mijn buik als ik aan die week denk.. 
Thomas Pieters: Een van de coolste dingen 
was het telefoontje van Darren Clarke. Het was 
een van die momenten waarvan ik me altijd zal 
herinneren waar ik was en wat ik toen voelde. 

Ik was bij mijn ouders thuis. Het was een mooie 
zonnige dag. Ik was enorm nerveus toen mijn 
telefoon ging. 

Is dat trots? Spanning? Wat?
NC: Voor mij is het een mix van alles. Ik 
begrijp nu heel goed wat deel uitmaken van 
een Ryder Cup-team betekent voor de hele 
Europese golfcommunity. Ik ben heel trots op 
wat ik heb bereikt. Deel mogen uitmaken van  
een van de moeilijkste teams om in te geraken, 
over alle sporten heen, is heel bijzonder. 
Slechts 12 spelers uit heel Europa, om de twee 
jaar, halen het. Dat is een geweldige prestatie. 
Alleen kwalificatie voor het Zuid-Koreaanse 
olympische damesgolfteam is wellicht nog 
straffer (lacht). 
TP: Het was eigenlijk een snel telefoontje. 
Darren maakte eerst een grapje en vertelde me 
dat het hem speet dat ik niet in het team zat. 
Toen gaf hij toe dat hij een grapje maakte. Ik heb 
hem vervloekt toen! Daarna zat ik in de tuin en 
bleef een paar minuten stil. Ik was in shock. Het 
was een heel intens gevoel. 

De Ryder Cup-week is lang voor alle 
betrokkenen. Hoe was het voor jullie?
NC: Het is langer dan je denkt. Het begint 
vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je 
geselecteerd bent. Op dat moment treedt er 
een bepaalde fysieke en emotionele reactie 
op. De eerste drie dagen van de week in 
Medinah is er ontzettend veel te doen: 

M
I N T E R V I E W

Thomas Pieters 
op de 9e hole  
bij Hazeltine.
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Flux zorgt voor een 
ongekende kleurintensiteit 
en scherpte van de beelden.

Impact, Golazo Sport, Paal, 210 x 297 mm,  
48 p, Maxi Offset wit 100 g
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Dictators hebben een heilige 
schrik voor het geschreven 
woord en wat literatuur 
teweeg kan brengen.
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1921. In Groot-Brittannië houdt Catherine 
Amy Dawson Scott PEN International 
boven het doopvont, een club bestaande 
uit vooraanstaande auteurs, uitgevers 
en vertalers van poëzie, theater, 
romans, essays, journalistiek, etc. 
Het doel? De band tussen schrijvers 
wereldwijd aanhalen. PEN International 
evolueerde door de jaren heen tot een 
grote beschermer van het vrije woord 
en de mensenrechten, in hoofdzaak 
van schrijvers die vervolgd worden 
omdat hun werk en ideeën niet 
stroken met de dogma’s, regels of 
organisatie van het bewind waar ze 
in leven. PEN werd daarmee de eerste 
echte mensenrechtenorganisatie. 

Anno 2021 bestaat PEN 100 jaar.   
En dat ging niet ongemerkt voorbij.  
PEN International dook in de archieven 
en destilleerde uit de rijke geschiedenis 
een prachtig en rijk geïllustreerd boek, 
uitgegeven in negen talen, door veertien 
verschillende uitgevers. Jan Martens 
(81), stichter van het Mercatorfonds en 
Ludion, nog actief in zijn kleine uitgeverij 
Marot, richtte in 1976 de Motovun Group 
of International Publishers op (heden 85 
uitgevers van 28 nationaliteiten). Dit in 
het toenmalig “non aligned” Joegoslavië 
en in de geest van “East meets West” 
en “Freedom of Expression”. PEN deed 
uiteraard een beroep op Martens en zijn 
vereniging van uitgevers om samen met 
de Catalaanse dichter-journalist Carles 
Torner én directeur-generaal van PEN het 
boek samen te stellen. Een titanenwerk 
dat dankzij de hulp van talloze auteurs, 

“Het vrije woord staat onder druk.”

100 jaar  
    pen

International

documentalisten en archivarissen 
resulteerde in een bijzonder werkstuk.  

Kunnen schrijven wat je wil is in 
het Westen een verworven vrijheid. 
Auteurs, theatermakers en journalisten 
kunnen hun gedachten vrijelijk op 
papier zetten en ze kenbaar maken aan 
al wie het wil horen. Zonder represailles 
of vervolging. Dat is lang anders 
geweest, maar de Verlichting maakte 
de gedachten helemaal vrij. En bij vrije 
gedachten horen vrije woorden. Het zijn 
twee grote humanistische idealen die 
mee de fundamenten vormen van onze 
samenleving. Het vrije woord heeft 
altijd al beschermers gehad, mensen 
die het opnamen voor de zwakkeren 
en andersdenkenden, mensen 
die maatschappelijke en politieke 
wantoestanden aan de kaak stelden. 
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de vrije gedachte en het vrije woord 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Hij is de man die PEN in een 
activistische periode geloodst heeft. 
Voor Wells de bakens uitzette, was PEN 
nogal contemplatief, met weinig actie 
op het terrein. Begin jaren 1930, en 
zeker bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, veranderde dat volledig.”  

In het ledenboek van het prille PEN 
zie je onder andere de namen van 
Joseph Conrad, George Bernard Shaw, 
Federico García Lorca, Stefan Zweig, 
Arthur Koestler,...  allemaal iconen uit 
de wereldliteratuur.  
“Ja, stuk voor stuk zeer geëngageerde 
auteurs die talloze keren in de bres 
gesprongen zijn voor schrijfbroeders en 
er zo in  geslaagd zijn om het individu te 
beschermen. Auteurs in gevangenschap 
bijvoorbeeld: via epistolaire 

“De bescherming van het vrije woord 
bestaat sinds de renaissance,” vertelt 
Jan Martens. “Rabelais, Michel De 
Montaigne, Thomas More,... hebben 
het vrije woord in hun geschriften 
allemaal verdedigd. We hebben tot de 
20ste eeuw moeten wachten tot er een 
echte structuur kwam die het vrije 
woord beschermde. Oorspronkelijk 
was PEN een plek voor social meeting, 
eerst tussen dichters, uitgevers, 
editors, roman- en prozaschrijvers. 
Vandaag horen daar ook journalisten en 
redacteurs bij.”

Met de smeulende brokstukken van de 
Eerste Wereldoorlog nog vers in het 
geheugen, lag de focus van de jonge 
PEN nog niet zozeer op activisme.  
Onder de eerste leden zaten iconen uit 
de wereldliteratuur:  Joseph Conrad 
(cf. ‘Heart of Darkness), ‘H.G. Wells 
(cf. ‘The War of the Worlds’) en George 
Bernard Shaw (cf. ‘Pygmalion’).

“Door de taal te laten primeren op het 
territorium wilde PEN via literatuur de 
banden tussen verschillende landen 
weer aanhalen,” aldus Martens. “Hun 
grote ideaal was een vreedzame 
gemeenschap. De verdediging van 
het vrije woord is daar in se aanwezig, 
ook al stond de bescherming ervan 
niet expliciet in de oorspronkelijke 
oorkonde. In 1927 kwam het op de 
agenda, vooral onder invloed van 
H.G. Wells. En maar goed ook, want met 
de opkomst van de totalitaire regimes in 
de jaren 1930 - zowel de fascisten als de 
communisten – diende het vrije woord 
dringend beschermd te worden.”

De gedachten zijn vrij.  
Het woord is vrij.
“H.G. Wells was in de beginjaren een 
heel belangrijke figuur. Voor hem waren 

communicatie gaf PEN een stem aan 
mensen van wie de mond gesnoerd werd 
of haalden ze hen uit een isolement. 
Brieven schrijven helpt. Van zodra een 
gevangene serieuze correspondentie 
krijgt, begint een gevangenisdirecteur 
zich vragen te stellen over het belang 
van die very important prisoner. 
Aangezien gevangenisdirecteurs over 
het algemeen functionarissen zijn en 
geen politiekers, stellen ze  zich op 
een bepaald moment de vraag: wat 
gaat er met mij gebeuren op de dag 
dat de dictator die nu aan macht is, 
verdwijnt? Is mijn veiligheid dan nog 
wel gegarandeerd? Dat de verandering 
van het regime nefast kan uitdraaien 
voor diegenen die ze steunen, zie je 
bijvoorbeeld aan wat er gebeurde met 
de cipiers van concentratiekampen, 
die tijdens het proces van Neurenberg 
veroordeeld werden.” 
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positieve communicatie. PEN kan de 
taliban niet tegenhouden en de huidige 
machthebbers zullen niet wijken onder 
gelijk welke druk, zeker niet die van het 
vrije woord.”

De Belgische PEN
 Ook België heeft een eigen PEN-
afdeling, in 1922 opgericht. De Vlaamse 
PEN zag in 1927 het levenslicht, 
onder impuls van August Vermeylen. 
Dit soort beslissing, gebaseerd 
op de soevereiniteit van de taal, 
kondigt al de latere “Linguistic 
Charter” aan: geen vrijheid zonder 
taalvrijheid. De Belgisch-Franstalige 
PEN leverde aan PEN de eerste 
internationale voorzitter van Belgische 
nationaliteit, de Nobelprijswinnaar 
Maurice Maeterlinck.

“Vlaanderen kent een lange traditie 
wat bescherming van het vrije woord 
betreft,” aldus Martens.  
“Ook vandaag klinken de stemmen nog 

Kijk ook naar een land als 
Afghanistan, waar de taliban het 
weer voor het zeggen heeft en een 
strak regime installeert waar vrije 
gedachten geen plaats meer hebben. 
PEN heeft of had er een afdeling. 
“Ook dat is een schrijnende evolutie, 
ja. De Afghaanse PEN is na jaren van 
zelfstandige meningsuiting opnieuw 
in ballingschap. Dat is een bijzonder 
pijnlijke evolutie, omdat ze meteen 
ook alle verwezenlijkingen van de 
kaart veegt. PEN heeft in Afghanistan 
veel betekend op het gebied van 
onderwijs. Je mag het belang van het 
onderwijs in het helder leren formuleren 
van gedachten niet onderschatten. 
Goed onderwijs staat voor goed 
taalgebruik. Je kunt pas van het vrije 
woord spreken als je kunt schrijven of 
het recht hebt om te spreken. En laat 
dat nu twee zaken zijn die enkel bestaan 
bij gratie van een degelijke opvoeding. 
Onder het bewind van de taliban is er 
een brutaal einde gekomen aan die 

Ook vandaag staat het vrije woord 
onder druk. Machthebbers als 
Poetin, Erdogan, Orban,... draaien 
er hun hand niet voor om om 
dissidente stemmen het zwijgen op 
te leggen.
  “Ja, dat is juist. In een democratisch 
stelsel is het vrije woord een 
bijkomende kracht, maar in totalitaire 
regimes krijgt het vrije woord het hard 
te verduren. Dictators hebben een 
heilige schrik voor het geschreven 
woord en wat literatuur teweeg kan 
brengen. Kijk naar hoe het Russische 
journalist Anna Politkovskaja verging, 
die na jaren van kritiek tegen onder 
andere het beleid van Poetin, vermoord 
werd. Of naar wat er gebeurde met 
de Chinese mensenrechtenactivist 
en Nobelprijswinnaar voor de Vrede 
Liu Xiaobo, die na het verspreiden 
van Charta 08, een manifest dat 
opriep voor de democratisering 
van China, opgepakt werd en in 
de gevangenis terechtkwam.” 

A World Republic of Letters134
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luid. Ik denk maar aan Tom Lanoye, 
Stefan Hertmans, Jeroen Olyslaegers, 
Monika Van Paemel, David Van 
Reybroeck, die lange tijd voorzitter 
is geweest. PEN-Vlaanderen is klein, 
maar actief en faciliteert en promoot 
een twaalftal PEN-auteurs. Op één na 
verlieten ze hun land van herkomst 
omdat hun schrijven er niet gedoogd 
werd. In samenwerking met ICORN, 
de Universiteit Antwerpen en de 
Stad Antwerpen stelt PEN tijdelijk 
een flat ter beschikking voor auteurs 
die moesten vluchten om wat 
ze schreven.” 

100 jaar PEN – het boek 
Een jubileumjaar, dat is 2021. PEN 
International bestaat 100 jaar. 

“Ja, ik heb een sterke hand gehad in de 
samenstelling van het boek. En daar 
gaat een hele geschiedenis aan 
vooraf. Motovun Group of International 
Publishers wilde in de jaren 1970 
onder andere de banden verstevigen 
met auteurs van voorbij het Ijzeren 
Gordijn. Om met die auteurs te praten, 
konden we enkel terecht in het 
toenmalige Joegoslavië, waar Tito 
aan de macht was. Wij kregen er een 
residentie waar we vrij konden praten 
met niet-Joegoslavische auteurs én 
het vrije woord konden beschermen, 
terwijl Joegoslavische auteurs wel 
in politieke concentratiekampen 
opgesloten werden. Dat was een zeer 
vreemde situatie. We hadden toen 
al contacten met PEN International. 

Toen we in 1991, aan de vooravond 
van de burgeroorlog, uit Joegoslavië 
gezet werden, kregen we onderdak van 
Vaclav Havel, die niet vergeten was dat 
we manuscripten van hem naar het 
Westen gesmokkeld hadden om hier 
uit te geven. PEN wist wie wij waren en 
wij wisten wie PEN was. Omdat PEN 
zelf niet goed kon inschatten wat er 
allemaal komt kijken bij het uitgeven 
van een boek, klopten ze bij ons aan. 
Een bijzondere onderneming, want 
PEN internationaal is heel wijd vertakt. 
Het gaat om 149 organisaties, in 100 
verschillende landen, elk met hun eigen 
geschiedenis. We hebben er vier jaar 
aan gewerkt.

Het heeft dus heel wat voeten in de 
aarde gehad om dit boek te maken, 
maar het resultaat mag er zijn. 
Voor PEN is dit een heel belangrijk 
communicatie-instrument, niet enkel 
voor auteurs in ballingschap, maar ook 
voor de interne werking, voor sponsors 
en voor politici overal ter wereld. Het 
boek toont aan hoe belangrijk een 
organisatie die strijdt voor het vrije 
woord vandaag is.”

147Writers in prison 
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Wie al eens door Gent flaneert, heeft misschien al een toevallige passant 
de woorden ‘Ja, hallo!’ horen uitspreken. Met een Gentse tongval, en 
ietwat verbasterd, klinkt dat nogal snel als ‘Jalloo!’. Het is echt Gents 
patois en het inspireerde de bezielers van het boutique hotel Yalo toen 
ze op zoek waren naar een naam voor hun indrukwekkende pand. Maar 
meer dan een naam geeft Yalo de Gentse Brabantdam-regio weer meer 
flair. Jarenlang was de wijk een open wonde. Wegenwerken sleepten aan, 
er was verkeerschaos en de middenstand zag zijn klanten wegblijven. 
Met de jarenlange leegstand van de Braempoort – ooit een bloeiend 
winkelcomplex – leek de Brabantdam weg te deemsteren. Tot nu. Tot Yalo. 

    
wat  wat  
een  een  
hotel!hotel!

Yalo profileert zichzelf als een Urban Boutique Hotel. 
Voor de invulling ervan spraken we met Paul Suy, 
samen met Joris Van Duffel de stuwende kracht achter 
het nieuwe Yalo, dat in het voorjaar van 2021 zijn 
deuren opende. Niet de minsten: wie het palmares van 
beide heren bekijkt, ziet een gecombineerde jarenlange 
ervaring in de hospitality. Een sterk fundament voor 
nieuwe concepten en projecten. Paul Suy staat vandaag 
aan het hoofd van Centriq Hotel Management en was 
jarenlang de general manager van het gerenommeerde 
Ghent Marriot Hotel. Joris Van Duffel leidt dan weer 
Urbanlink, een projectontwikkelaar met een fijne neus 
voor spraakmakende ideeën. Samen met zijn vrouw 
runt hij bovendien het wijndomein Nobel, in Lochristi. 
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“Yalo staat voor boutique hotel, 
restaurant & bar en events”, vertelt 
Paul Suy. “Het omvat dus meer dan 
enkel een hotel. Met ‘boutique’ willen 
we duidelijk maken dat Yalo uniek 
is, en geen deel uitmaakt van een 
grote keten. Veel meer dan in de 
meeste hotels lag bij het ontwerp 
van het hotel de focus op design en 
afwerking. We hebben lang nagedacht 
over de details en de materialen.”

Wie al de kans had om in het hotel 
te overnachten of het te bezoeken, 
staat vaak met de mond open te 
kijken. Niet enkel de afwerking, maar 
ook de vibe is uniek. 
“Dat horen we wel vaker, ja (lacht). 
Binnen hebben we onder het serredak 
gezorgd voor een cosmopolitan vibe 
met een centrale cocktailbar, een 
open keuken met leuke sharing en 
grillgerechten, een bibliotheek waar 

co-workers en start ups zich thuis 
voelen én een kleine sigaar lounge. 
Omdat we houden van een leuke live-
sfeer, nodigen we van donderdag tot 
zaterdagavond lokale DJ’s uit. Koppel 
dat aan de rooftopbar in Ibiza-stijl en 
het zal je niet verbazen dat elke gast 
hier aan zijn trekken komt, zowel niet-
Gentenaars als Gentenaars. Yalo geeft 
echt een aparte kijk op de stad, met 
een spectaculair zicht op de Krook, 
de Vooruit, de Boekentoren en andere 
landmarks. Onze baseline is trouwens 
“Connect to the good life!”, en dat 
willen we elke dag waarmaken.”

92 prachtige kamers
Overnachten in Yalo? Er zijn maar 
liefst 92 kamers en allemaal blinken 
ze uit in vormgeving en design. Ook 
hier gingen de bezielers niet over 
een nacht ijs. “Neen, het moest echt 
helemaal af zijn,” aldus Paul Suy. 

“Voor de aankleding en de 
interieurvormgeving klopten we aan 
bij King George, een gerenommeerd 
creatief bureau uit Sint-Niklaas.  
Voor we aan de aankleding begonnen, 
hebben Joris, zijn echtgenote 
Laurence en ikzelf verschillende 
zaken bezocht in Amsterdam, Londen, 
Parijs en Berlijn. Ook Sam D’Huyvetter, 
die het bar- en restaurantconcept 
op punt heeft gesteld, heeft veel 
input gegeven.” 

Yalo refereert naar ‘Ja, hallo!’ een 
typische Gentse uitdrukking. Wat 
hebben jullie met Gent? 
“Alles! De initiatiefnemers van het 
project - zowel Joris en Laurence, 
Sam en ikzelf -  komen uit de regio 
en houden van de stad. We werken 
met lokale ondernemingen waar 
we kunnen. Koffie komt van bij 
de buren bij Vandekerckhove, 

© Pieter D’Hoop

24GRAPHIUS



ramen hebben, wat het zicht op de stad 
uniek maakt.”

Yalo trekt de lokale kaart. Ook 
voor het drukwerk gingen ze het 
niet ver zoeken. Graphius werd 
de preferred partner. Waarom? 
“Om te beginnen omdat Graphius ook 
een Gents bedrijf is. Bij ons bezoek aan 
de drukkerij waren we enorm onder de 
indruk van het ondernemerschap, de visie 
en het professionalisme. Zoals altijd was 
er wat value engineering nodig om de 
wensen van de designers betaalbaar te 
houden en daar heeft Graphius echt in 
mee gedacht. Print blijft het visitekaartje 
van een bedrijf. In een hotel zal altijd mooi 
drukwerk nodig zijn: welkomstboekjes, 
menu’s, minibarkaartjes, ‘do not disturb’-
hangertjes. Graphius sluit qua drukwerk 
perfect aan bij onze visie en filosofie.”

 

 

Waar vandaag Yalo zit, was vroeger 
De Braempoort, een begrip in 
Gent. Wat waren de grootste 
uitdagingen bij de constructie van 
het hotel? 
“Braempoort was goed op weg om 
een stadskanker te worden. De vraag 
naar kantoren op die locatie was 
zeer beperkt en het gebouw was 
niet geschikt voor residentiële 
herontwikkeling. Er kwam dus een 
goede portie visie en ondernemingszin 
aan te pas om verder te kijken 
naar de mogelijkheden van het 
gebouw. Een hotel op die locatie, 
pal in het centrum én met grote 
toegankelijkheid, is achteraf bekeken 
een no-brainer. We hebben het 
gebouw tot de essentie herleid, 
inclusief de gevel, om het naar de 
huidige normen te brengen. Zeer 
ingrijpende werken dus. Het voordeel 
van die doortastende aanpak, is dat 
de kamers nu bijvoorbeeld grote 

ontbijtkoeken komen van Joost 
Arijs om de hoek en ons huisparfum 
werd ontwikkeld door Miglot, de 
parfumeur op het Koophandelsplein. 
Aangezien Joris eigenaar is van een 
wijngaard in Lochristi, kun je bij 
Yalo ook zijn Nobel-wijnen drinken. 
Los daarvan kiezen we resoluut 
voor duurzaamheid. Het milieu, 
onze gasten, de medewerkers, de 
omgeving, het ligt ons allemaal 
nauw aan het hart. Vandaar ook de 
samenwerking met  de ‘Green Globe 
Society’, van wie de certificaten 
op wereldniveau zeer hoog 
aangeschreven staan.”

Een nieuw hotel openen in volle 
coronacrisis, dat is geen ‘walk in 
the park’, veronderstel ik? Wat was 
de invloed van de pandemie 
op Yalo/het hotelwezen? 
“Het feit dat we de tijd genomen 
hebben om het concept helemaal 
op punt te stellen, was een groot 
geluk: mochten we sneller gehandeld 
hebben, dan was er wellicht een veel 
banalere versie van Yalo geopend. 
Corona heeft ons net meer tijd 
gegeven. En nu zien we dat de 
horeca quasi op volle toeren draait. 
Het hotelwezen volgt, maar aan een 
trager tempo. We zien nu al meer 
toerisme, maar businesstravel zal 
meer tijd nodig hebben om op gang 
te komen. In elk land gelden andere 
regels op het gebied van testing en 
quarantaine wat veel mensen toch nog 
afschrikt, zeker voor niet-Europeanen. 
Gasten uit de VS en Azië lijken de kat 
nog wat uit de boom te kijken.”

Liefde voor Gent  
en zijn ondernemers

P E R F U M E  F O R
B O D Y,  H O M E  &  L I N E N

Fragrance mist
B O U T I Q U E  H O T E L

B A R  &  R E S TA U R A N T

M E E T I N G S  &  E V E N T S

100 ml • Batch YALO-2021A2
NEWBORN DINO BV

Koophandelsplein 17 • 9000 Gent • BELGIUM
Made in Ghent

INGREDIENTS: ALCOHOL • AQUA • PARFUM 

t-BUTYL ALCOHOL • CITRONELLOL • GERANIOL 

DENATONIUM • BENZOATE

ja wadde

* Ghent dialect for ‘omg’

Brabantdam 33  ·  9000 Ghent  ·  Belgium
+32 (0)9 395 92 00  ·  hello@yalohotel.com  ·  www.yalohotel.com

B O U T I Q U E H OT E L •  B A R & R E S TAU R A N T •  M E E T I N G S & E V E N T S

Hotel Yalo - Brabantdam 33, 9000 Gent
www.yalohotel.com - hello@yalohotel.com
+32 (0) 9 395 92 00
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4.6
De kennis, ervaring en vooral passie van Graphius met het gemak van online, dat is Belprinto in een 
notendop. De visie van Belprinto is duidelijk, online drukwerk bestellen met vertrouwen. Maar wat betekent 
dat nu eigenlijk? Zaakvoerder Denis Geers en e-commerce verantwoordelijke Gaetan Beuten leggen het uit: 
“Drukwerk bestellen kan soms aanvoelen als een rollercoaster. Er zijn tal van mogelijkheden om uit te kiezen, 
dus een zekere onzekerheid van wat het eindresultaat zal geven hoort er voor veel klanten bij. Bij Belprinto 
willen we die onzekerheid wegnemen door het vertrouwen van onze klanten te verdienen.”

DRUKWERK VOOR BEGINNERS ÉN EXPERTS
De zoektocht naar drukwerk start vaak met 
een beeld van het eindresultaat. Een ervaren 
grafisch ontwerper droomt bijvoorbeeld van 
een hardcover boek met goudfolie op de linnen 
cover, terwijl een zaakvoerder misschien 
eerder op zoek is naar budgetvriendelijke 
visitekaartjes om uit te delen op de beurs. 

Belprinto streeft ernaar beide doelgroepen te 
begeleiden doorheen het bestelproces. “Het is de 
combinatie van onze expertise en de ideeën van onze 
klanten die voor spectaculair drukwerk zorgt”, aldus 
Denis Geers, “Door onze kennis zo veel mogelijk te 
delen, maken we de visie van onze klanten realiteit.”

Hoe dat in z’n werk gaat, wordt op Belprinto.be 
snel duidelijk. Je vindt er niet alleen functies zoals 
een extra file controle toevoegen, maar ook de 
mogelijkheid om templates te downloaden. Die 
templates maken het heel eenvoudig om met de juiste 
specificaties een drukklaar bestand aan te leveren. 
Een handige cover calculator doet hetzelfde voor 
diegene die op zoek is naar katernendrukwerk.

Gaetan Beuten: “Elke tool die we voor de website 
ontwikkelden is een antwoord op de concrete vragen 
die we van klanten kregen. We houden deze nauw 
in de gaten om hier telkens op te kunnen inspelen. 
Het doet ons dan ook plezier om te zien dat veel van 
onze klanten de tools ook enorm appreciëren.” 

 WWW.BELPRINTO.BE

ONLINE 
DRUKWERK 
BESTELLEN MET 
VERTROUWEN

Rated 4.6 / 5 | 75 reviews

26GRAPHIUS



4.6/5

Niets gaat boven persoonlijk contact en ook dat 
hebben ze bij Belprinto geweten. “Onze klantendienst 
is zowel via mail en live chat, als telefonisch te 
bereiken”, zegt Gaetan Beuten, “We helpen met het 
bepalen van de productconfiguraties, verduidelijken 
de aanleverspecificaties en blijven ook na het 
plaatsen van een bestelling beschikbaar. Dat laatste 
is ontzettend belangrijk. We willen er namelijk zeker 
van zijn dat ons drukwerk in goede staat en tijdig 
bij onze klanten terecht komt. De prijzen worden bij 
wijze van spreken pas aan de meet uitgedeeld.” 

Denis Geers: ‘We hebben er bewust voor gekozen om 
onze helpdesk te versterken met heel wat technische 
kennis. Zo vormen vragen over papiersoorten, 
drukwijzen en opmaakbestanden absoluut geen 
probleem en kunnen onze klanten rechtstreeks 
ervaren dat hun drukwerk in goede handen is.”

EEN TOPSCORE VOOR BELPRINTO.BE
Dat Belprinto’s focus op klantenservice en vertrouwen 
geapprecieerd wordt, is duidelijk te zien aan hun 
score op Trustpilot. De Belprinto klanten zijn 
overtuigd, daar zijn hun reviews het beste bewijs 
van. “Goede service”, “zeer kwalitatieve en mooie 
afwerking” en “snel en efficiënt” zijn enkele van 
de opmerkingen die regelmatig terugkomen.

Gaetan Beuten: “Onze taak is in essentie heel 
eenvoudig, we willen het beeld dat onze klanten in 
hun hoofd hebben zitten realiteit maken. Dat kan 
enkel door hen goed te begeleiden en te informeren 
over de mogelijkheden. Met die basisdoestelling in 
het achterhoofd kunnen we veel verwezenlijken. 
Het doet ons dan ook allemaal deugd om te 
zien dat dit harde werk loont. Zo’n positieve 
review van een van onze klanten zorgt telkens 
opnieuw voor een glimlach bij het hele team.” 

De online  
drukkerij  
die luistert
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Martha vertelt hoe ze zelf weinig ervaring heeft 
met vormgeving of drukwerk. Gelukkig stond 
Belprinto paraat om haar met raad en daad bij 
te staan. “De toegankelijkheid van Belprinto 
was voor mij erg welkom. Raad vragen was heel 
eenvoudig en de configurator was zeer intuïtief.”

Dan was het enkel nog wachten op het resultaat. 
“Dat was wel spannend. Je stelt jezelf natuurlijk een 
hoop vragen. Zal de druk wel goed zijn? Zullen de 
kleuren mooi uitkomen? Daar hoefde ik mij uiteindelijk 
echt geen zorgen om te maken. Het werk kwam toe 
zoals we het vormgegeven hadden en ligt zeer goed 
in de hand.” Een goede ervaring dus? “Absoluut!”

Lieselot stelde voor om ‘Apologia’ bij Belprinto 
te laten drukken. Waarom? “Een combinatie van 
factoren. De kwaliteit, korte levertermijn, correcte 
prijs en Belgische oorsprong overtuigden me 
snel. Daarnaast kon ik ook rekenen op een goede 
service. Dat geeft natuurlijk meteen vertrouwen.” 

“Ik vind het geweldig dat alle prijzen zo 
transparant zijn. Je kan alles meteen op de site 
berekenen en dat bespaart een hoop tijd en dus 
ook geld. Als zelfstandig grafisch ontwerper 
heb je toch al genoeg papierwerk en mails te 
onderhouden. Dat ik op de site meteen alles 
met de klant kan bekijken is dus echt ideaal.” 

ONZE 
KLANTEN 
AAN HET WOORD
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Urbanus – né Urbain Servranckx – komt zijn autobiografie 
‘En van waar dit allemaal komt’ voorstellen, een turf van 
512 pagina’s. Van de persen gerold bij Graphius. 

Minzaam. Dat is het minst wat je van Urbanus kunt zeggen. 
Als we hem wegplukken uit zijn entourage, met de vraag 
of hij even tijd heeft voor een kort interview voor Graphius 
Magazine, toont hij zich op dit matinale uur welwillend en 
sympathiek. En grollend. “Het is niet voor Dag Allemaal?” 
Neen, dat niet. Even afzondering in een apart zaaltje,  
kopje koffie erbij en Urbanus steekt van wal. Hij is het soort 
interviewee dat je geen vragen hoeft te stellen.  
Een eenvoudig ‘vertel op’ is voldoende voor een waterval 
aan woorden en anekdotes. 

Woensdag 13 oktober 2021. Graphius headquarters bereidt zich voor op de komst van één van Vlaanderens 
bekendste koppen. Er hangt een verwachtingsvolle spanning in de gangen. De koffie staat klaar,  
de vergaderzaal is gepoetst en voor de gelegenheid getransformeerd tot presentatieplek. Journalisten, 
cameraploegen en freelancers, de CEO en COO, allemaal willen ze een glimp opvangen van de man die zijn land 
leerde lachen: Urbanus, over generaties heen zowat de meest bekende komiek van Vlaanderen en Nederland. 

   ‘En van waar‘En van waar  

Verhalen uit de koker van Urbanus 

“Ik heb anderhalf jaar aan deze autobiografie geschreven”, 
steekt hij van wal. “Ik wou het zelf doen, ja.  
Een ghostwriter kan niet in mijn hoofd kijken, hé.  
En bovendien wilde ik het in mijn eigen stijl doen.  
Gelukkig keken mijn vrouw en mijn dochter over mijn 
rug mee. Mochten zij er achteraf niet alle taalfouten 
uitgehaald hebben, dan was het boek wellicht 
nog een pak dikker geworden. Het is 
een ongelooflijk werk geweest om al 
die verhalen in de juiste volgorde te 
plaatsen, omdat ik nogal de neiging heb 
om van de hak op de tak te springen, 
maar het is uiteindelijk wel allemaal 
goed gekomen.”

   ‘En van waar  
 dit allemaal komt?’
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Het boek begint bij je jeugd in Sint-Gertrudis-Pede met 
talloze anekdotes. Toch wel een olifantengeheugen ... 
“Ja, ik herinner me heel veel uit die tijd. Alles zit mooi in mijn 
geheugen, in aparte lades zo lijkt het wel. Bovendien lijk ik een 
aanleg te hebben om de banale dagelijkse zaken niet op te 
slaan, maar de afwijkende gebeurtenissen wel. Mocht tijdens 
de persconferentie bijvoorbeeld iemands broek afzakken, dan 
zal ik me dat jaren later nog herinneren. Vraag me niet hoe het 
komt dat ik me zulke zaken herinner en andere niet,  
maar misschien heeft het wel te maken met het gezin waarin 
ik opgegroeid ben. Alles werd met humor toegedekt.  
Over emoties werd nauwelijks of niet gesproken. Humor was 
de lijm die alles en iedereen samenhield.” 

Boeiend is alvast het hoofdstuk over je solotrip naar Indië. 
Dat leest echt als een avonturenroman. Van vrijheid was er 
wel sprake, maar veel blijheid was er niet altijd bij.  
Het leek bijwijlen wel een afdaling in de negen 

concentrische cirkels van Dantes hel. Je kreeg ei 
zo na een mes tussen je ribben ... 
“Ja, die reis was toch fenomenaal. Dat is eigenlijk 
een boek op zich, maar in tegenstelling tot alle 

andere verhalen, kon ik daar wel putten uit een 
dagboekje dat ik jaren heb bijgehouden. Alle andere 

informatie heb ik uit mijn hoofd weten te puren, of vond 
ik in oude krantenknipsel en mijn persoonlijke archief.” 

11

In het café van nonkel Maurice en tante Martha deed meneer pastoor 
elke zaterdag mee aan de biljartwedstrijd. Daar was weinig plaats en de 
vrouwen zaten rondom de biljarttafel op stoelen en banken te wachten 

Het gezin Servranckx met papa, mama en 
mijn zussen Yvette, Rita en Sonia.
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Kwajongens en apestreken 
Wie ‘En waar dit allemaal vandaan komt’ leest, wordt als 
het ware in een ander leven gezogen. Urbanus beschrijft 
zijn jeugd, adolescentie en beginnende successen met 
zoveel overgave dat het lijkt alsof je een geprivilegieerd 
toeschouwer bent, in een leven dat je – eerlijk is eerlijk – 
zelf wel had willen leven. Je rolt van het ene avontuur in het 
andere, van de ene vermakelijke anekdote naar de volgende  
en alles in zo’n enthousiast-eerlijke vertelstijl dat het lijkt 

Het is pas wanneer we 
de hele carrière van 
Urbanus erbij halen 
dat duidelijk wordt 
hoeveel werk de man 
verzet heeft. Hulde! 
Een overzicht van een 
aantal hoogtepunten. 

1979 

het jaar van de hitsingle 
‘Bakske vol met stro’. Het 
volk lust er pap van, de kerk 
is er niet zo mee gediend. 
Blasfemie? Of een mooie 
ode aan de meest bekende 
timmermanszoon ter wereld? 
150.000 verkochte singles.  
Dat spreekt voor zich. 

1983  

tien jaar carrière, en daar is de 
eerste platina-plaat. De dubbel 
elpee ‘Urbanus in ’t echt’ is een 
van de best verkochte platen 
van het moment. Mede dankzij 
‘Quand les zosiaux chantent 
dans le bois’, een parodie op een 
song van Michel Sardou. Meteen 
ook het jaar waarop hij samen 
met Willy Linthout de stripreeks 
‘Urbanus’ start. Eerste album? 
‘Het fritkotmysterie’. 

1973 

het prille begin van ’s mans 
loopbaan. Begint als songsmid 
en richt de groep Anus op. Zijn 
roepnaam in die tijd? Urbanus 
van Anus. Gaat in 1974 solo 
onder die nom de plume, maar 
laat de anus vallen op eenvoudig 
en vriendelijk verzoek van 
de BRT én op advies van het 
taalgenie Drs. P. Vanaf dan is  
het Urbanus

URBANUS IN EEN NOTENDOP

Op een bepaald moment werden 
mijn bindteksten langer dan de 

songs die ik bracht en zo zijn 
optredens stilaan geëvolueerd 

naar prille stand-up comedy.
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267

In 1981 vlogen Nadine en ik naar Egypte. Ik was al genoeg goedkoop op 
avontuur geweest tijdens mijn reis naar India, deze keer mocht het iets 
duurder zijn en het werd een georganiseerde vakantie met Club Med. Die 
toeristen zijn meestal Franstalig en dus minder kans om aangeklampt te 
worden. Niks tegen mijn fans uiteraard, de meesten steken vriendelijk hun 
hand op, knikken vriendelijk en lopen verder of komen terug.

In Cairo genoten we van de palmbomen, de muggen en de rammelende 
airco’s. Voor elke trip door de stad stond er wel een calèche of een taxi 
klaar. De prijs was bij aankomst altijd tien keer hoger dan afgesproken bij 
de start. Ze deden dan altijd alsof je hen verkeerd begrepen had. Met hun 
listen het vertrouwen van toeristen verkwisten, daar waren ze goed in. 
Het hoogtepunt van de reis was een cruise van 8 dagen over de Nijl. Ik 
verwachtte me aan een spannend weekje rhythm-and-blues op die cruise. 
Na een paar uur was ik het al wat beu op die boot, ja, ze hebben daar 

Een van mijn hobby’s, Nadinneke ontschminken.
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alsof je in een papieren zaalshow terechtkwam. Dat de 
tijden toen ook helemaal anders waren, en dat zijn humor 
– door het evolueren van de maatschappij – niet meer door 
iedereen begrepen wordt, neemt hij voor lief. 

“Ja, de tijden veranderen. Er zijn zaken die ik nu niet meer 
kan zeggen, maar ik laat er mijn slaap niet voor. Ik pas mijn 
teksten gewoon aan, mee met de tijdgeest. Waar vroeger 
niemand viel over de zin (uit ‘Oh grote wereldbol, 1980’) ‘Toch 
bruint de zon in Afrika de negertjes tot chocola’,  
is dat nu helemaal anders. Ik heb er geen moeite mee om 
zulke teksten te parafraseren naar ‘de Democratische 
Republiek van Congolezekes’, dat valt op en geeft een 
extra humor-dimensie. Maar in die tijd – ik spreek over 
de jaren 1970 – bespraken komieken als Gaston en Leo, 
Jacques Vermeire, ikzelf, en anderen zowat alle thema’s die 
leefden. De mensen die wij door de mangel haalden, hadden 
toen evenwel geen platform om hun ongenoegen kenbaar 
te maken. Nu is dat helemaal anders, dankzij sociale media. 
Als het mensen kwetst, doe ik het niet meer. Je moet als 
comedian voorzichtiger zijn, al is dat in een theaterzaal 
anders dan op televisie. Toen ik vroeger een aangebrande 
mop maakte, over Jezus bijvoorbeeld, dan kroop iemand in 
zijn pen, en schreef die een kwade brief naar de krant.  
Meer was dat niet, maar vandaag? Het is bitsiger geworden.”

Tekenen? Graag! 
“Als kind wou ik altijd al striptekenaar worden.  
Je vindt in mijn boek dan ook talloze tekeningen van 
vroeger, en van nu. Maar het is anders uitgedraaid.  

Ik herinner me dat ik contact had met een meisje dat 
in de studio van Hergé werkte, de geestelijke vader van 
Kuifje. Zij werkte toen voor Hergé, en mocht enkel maar 
het truitje van Kuifje blauw kleuren. Van creativiteit was 
niet echt sprake. Toen ik op een dag Jan De Wilde zag 
optreden, kwam er plots een klik. Het podium was altijd 
al een aantrekking geweest, maar de drempel lag veel te 
hoog. Ik dacht dat je uit hetzelfde hout moest gesneden 
zijn als mensen zoals Will Tura voor je het kon maken, 

1987  

het jaar van de film ‘Hector’, in een 
regie van Stijn Coninx. Over een 
weeskind dat terechtkomt in het 
gezin van een bakker. Hilarische 
cinema. En legendarisch. De scene 
met het glas chocomelk is 
Vlaamse filmgeschiedenis. Bijna 
een miljoen bezoekers! 

1990 

het vervolg op Hector? ‘Koko 
Flanel’, een film met Bea Van 
der Maat, waarin Urbanus in 
de rol kruipt van Placide, een 
schlemielig figuur dat tegen 
wil en dank heel beroemd 
wordt. Was 18 jaar lang de 
meest succesvolle Vlaamse 
film ooit. 

1991  

Urbanus komt terecht in 
het uiterst populaire VTM-
programma ‘Wie ben ik’, 
gepresenteerd door Goedele 
Liekens. 

1995  

‘Genoeg gelachen, nu 
humor’. Urbanus ten 
voeten uit, in een 12-delige 
reeks. De single ‘Poesje stoei’ 
werd een nummer 1-hit.

URBANUS IN EEN NOTENDOP
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maar toen ik Jan De Wilde zag – een beetje sjofel 
en met onderwerpen die dicht bij mijn leefwereld 
stonden – wist ik meteen dat ik hetzelfde wou doen. 
Het is door de komst van de kleinkunst dat ik mijn 
niche vond. Op een bepaald moment werden mijn 
bindteksten langer dan de songs die ik bracht en 
zo zijn optredens stilaan geëvolueerd naar prille 
stand-up comedy.”

Het leidde alvast tot een heel 
boeiende, en succesvolle carrière. 
Ook vandaag is Urbanus nog druk 
in de weer, en duikt hij in talloze 
programma’s op. In het najaar van 
2021 werden zijn liedjes bijvoorbeeld 
gecovered voor het programma 
‘The Best Of’ (VTM) waar artiesten-
van-nu hun eigen interpretatie 
gaven aan songs uit het uitgebreide 
Urbanus-repertorium. 

En van waar dit allemaal komt, Urbanus,  
170 x 240 mm, 512 p,  
Arena Natural Smooth 90 g

133

montagetafel. Die man verontwaardigd ‘Godverdomme, dat is dat stukske 
chauff eur dat hier die boel aaneen plakt!’ Meneer Gillis begreep dat het 
gepingpong tussen de optredens en mijn werk niet vol te houden was.
In onderling overleg heb ik toen mijn werk opgezegd, ik nam afscheid 
van mijn mededrukkers en waagde de sprong into The Dark World of The 
Flemish Kleinkunst.

De sprong into The Dark World of The Flemish Kleinkunst.
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2017  

een nieuwe theatershow, Trecto 
Pnix, staat op stapel, gaat 
hard, maar wordt door corona 
stopgezet. 

2005  

de reeks ‘Urbain’, waarin 
Urbanus zichzelf speelt in  
een fictieve reeks  
over zijn leven. 

2011 

‘Urbanus Zelf’ is een show met 
de hoogtepunten uit ’s mans 
carrière. Tourde er mee door 
Vlaanderen en Nederland. 

2014 

het nummer ‘Bakske vol met stro’ 
wordt opgenomen in de eregalerij 
van de Vlaamse Klassieker, een 
concept van Radio 2.

De tijden veranderen. 
Er zijn zaken die ik nu 
niet meer kan zeggen, 

maar ik laat er mijn slaap 
niet voor. Ik pas mijn 
teksten gewoon aan, 

mee met de tijdgeest. 
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Zo nu en dan passeert er 
een kunstenaar waar je 
steil van achterover valt. 
Een beeldhouwwerk dat je 
van je sokkel blaast, een 
schilderij dat je de ademt 
beneemt of een foto waar je 
helemaal week van wordt. Zoals bij 
het monochrome werk van Bastiaan Woudt,  
een Nederlandse fotograaf die zwart-witfotografie 
een nieuwe dimensie geeft en met zijn werk  
vandaag galeriehouders en fotografieliefhebbers 
overal ter wereld weet te bekoren. Op zijn 34ste is 
Woudt nog steeds een jeune premier,  
maar zijn werk toont zo’n maturiteit dat 
je zou denken dat hij al een 
paar generaties meedraait.
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willen. Veel van mijn werk is 
ooit al eens tentoongesteld, op 
verschillende plekken, maar nog 
niet in een museum. Een dedicated 
exhibition, dat zou erg fijn zijn.”

Je werk beperkt zich niet tot 
portretten, landschappen, 
stillevens en naakten. Voor je 
boek ‘Bastiaan Woudt in Marokko’ 
maakte je een lange reis door het 
land; op initiatief van de stichting 
‘Van Vlissingen Art Foundation’. 
‘Een heel inspirerende reis, 
ja. Ik kreeg voor die reis helemaal 
carte blanche en kon kiezen welk 
land ik wou bezoeken. Ik wou 
sowieso naar Afrika, maar als je 
wat comfortabel wil rondreizen met 
duur, technisch materiaal dan zijn 
de landen waaruit je kunt kiezen 
wel wat beperkt. Een vriend van 
me raadde me aan om Marokko te 
kiezen. Dat bleek een ongelooflijk 
succes, wat een bijzonder 
inspirerend land. Ik zou er heel 
erg graag nog eens teruggaan.”

1605
Woudt is niet het soort man dat 
andere creatievelingen geen plek 
onder de zon gunt. Integendeel.  
Zijn ‘ 1605 Publishers’-platform 
geeft zowel opkomend talent 
als gerenommeerde namen 
de kans om hun werk aan 
een publiek te tonen.

“Ik heb het platform opgericht in 
2020, in volle coronacrisis. Met 1605 
Publishers willen we jong talent aan 
de wereld tonen aan de hand van 
kunstboeken, diepte-interviews, 
documentairefilms, magazines en 
sociale media. Dat allemaal vanuit 
een grote liefde voor esthetiek.  
Met het platform beperken we 
ons niet tot één kunsttak, maar 
focussen we op talloze kunstenaars, 

lijken vanop een afstand soms op 
intense grafische composities, 
met – als je ze van dichtbij 
bekijkt – een zekere sensualiteit.
“Ja. Als ik foto’s maak, dan vertrek 
ik steeds vanuit het beeld, vanuit 
het lijnenspel. Ik hou enorm van het 
zwart-witcontrast, het toonbereik 
en van de zeggingskracht van de 
beelden. Ik retoucheer hier en daar 
wel, maar daar stopt het. En waarom 
zwart-wit? Ik ben daarin nogal 
geïnspireerd door voorbeelden 
als de grote Man Ray, Irving Penn, 
Paolo Roversi, Bill Brandt, en 
consorten. De klassiekers, zeg 
maar. De keuze voor zwart-wit is er 
ook doordat ik met fotografie wat wil 
wegstappen van de realiteit; eens 
je kleur uit je beelden haalt, haal 
je een laagje realiteit weg, creëer 
je een zekere afstand. Of anders, 
kleur maakt de beelden te dichtbij. 
Zwart-wit laat meer ruimte voor 
suggestie. Daar hou ik wel van.”

Evolutie: volgen, 
maar wel op het eigen pad
“Ja, ik volg – alleen al uit techno-
logische interesse – de ontwikkeling 
van de fotografie op de voet. 
Maar als ik de beelden zie van 
hedendaagse fotografen en de 
procedés die ze gebruiken, dan snap 
ik vaak niet wat ze willen zeggen of 
waar ze heen willen. Het staat soms 
nogal veraf van wat ik doe of tracht 
te bereiken. Ik heb het experiment 
ook al opgezocht, jazeker, maar 
ik beland steeds weer bij de 
klassieke fotografie.”

Je bent een dertiger. Dat is 
jong. Je hebt in al die tijd al 
een bijzonder indrukwekkend 
portfolio samengesteld. 
Waar ligt de ambitie? 
“Ik zou heel graag een 
solopresentatie in een museum 

En dat is niet zo. Het parcours van 
Bastiaan Woudt is op zijn minst 
gezegd opmerkelijk te noemen. 
Daar waar talloze andere gevestigde 
beroeps/kunstfotografen hun metier 
en technische kunde verfijnden 
tijdens een jarenlange opleiding ligt 
bij Woudt geen opleiding aan de basis 
van zijn indrukwekkende oeuvre.  
Het is pure passie en de goesting 
om in de voetsporen te treden van 
grote voorbeelden als Irving Penn 
en Richard Avedon, powerhouses 
die zich ook onderscheiden met 
zwart-wit beelden. 

Woudt, op het moment van ons 
gesprek net terug van twee 
dagen druk shootwerk in Parijs, 
zegt daarover het volgende: 
“Als het gaat om inspiratie word ik 
vooral beïnvloed door architectuur 
en interieurarchitectuur. Ik kan 
me erg laven aan het lijnenspel 
van grafische composities of 
aan hoe een gebouw door de 
architect gepercipieerd werd, zoals 
bijvoorbeeld bij Vincent Van Duysen, 
wiens strakke, minimalistische 
aanpak ik echt verhelderend 
vind. Minimalisme, gebruik van 
materialen, filosofie,…  
het triggert telkens opnieuw 
ideeën. Naast architectuur zorgt 
ook het dagelijkse leven voor een 
inspiratieboost. Een ontmoeting,  
een podcast, een film, bepaalde 
Instagram accounts,...”

Wie jouw werk voor het eerst 
ziet, ontdekt een stijl die zich 
kenmerkt door levendige 
zwart-wit vlakken. Je foto’s 

De keuze voor  
zwart-wit is er ook 
doordat ik met fotografie 
wat wil wegstappen 
van de realiteit.
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verkrijgen. Omdat we het opstarten 
van het druktraject altijd bijwonen, 
controleren en consolideren wij 
kwaliteit. Graphius is daar voor 
ons al jaren een fijne partner in.”

Wat is jullie visie op  
print vandaag? 
“Wij geloven dat er ruimte blijft voor 
mooi drukwerk, onze klanten zien in 
dat drukwerk een stuk meerwaarde 
heeft in hun marketingbehoeftes 
en uitingen. Verder verandert het 
drukkerijlandschap enorm, bedrijven 
worden samengevoegd of stoppen 
ermee. We zien specialisaties bij 
drukkerijen ontstaan. Ik vind dat 
een goeie ontwikkeling: je moet 
doen waar je goed in bent en niet 
alles een beetje kunnen. We zien 
bij klanten kennis beetje bij beetje 
verdwijnen. Onze kracht is dat wij 
de markt kennen en vakinhoudelijk 
zeer veel knowhow hebben. Daarmee 
selecteren wij de juiste leveranciers 
en verkrijgen daardoor ook met de 
beste prijs/kwaliteit.”

benadert. Na de papierkeuzes 
volgden twee testdruksessies 
om een zo goed mogelijk 
resultaat te krijgen.”

Wat moet drukwerk voor jullie 
uitstralen? Is er in jullie werk 
een duidelijke Ronda + Bierman 
Printmanagement-signatuur?
“De Ronda + Bierman signatuur 
is eenduidig: als printmanager 
verzorgen wij de begeleiding van 
complexe en zeer hoogwaardige 
grafische producties in een 
adviserende en begeleidende rol. 
Met onze kennis van het grafische 
vak verkennen wij alle uithoeken 
van de mogelijkheden om tot een 
optimaal product te komen.  
Wij zoeken de beste mogelijkheden 
voor onze klanten, zowel inzake 
papier als drukmethode en 
afwerking. Dat kan zijn voor een 
prachtig koffietafelboek, een 
productbrochure of een luxe 
bewaarbox voor om de boeken.”

Welk proces werd gebruikt  
voor het drukken van Woudts  
zwart-wit beelden? 
“Met dit soort zwart-wit beelden  
– die in full colour gedrukt 
worden – zien we dat verschillende 
druktechnieken, het gebruik van 
vernis of dispersielak en zelfs 
verschillende drukpersen met 
het gebruik van drukprofielen en 
rasters van invloed kunnen zijn op 
het eindresultaat.  
Daarom zijn testdrukken op 
oplagepapier, met de juiste drukpers 
de enige juiste voorbereiding. In de 
drukvoorbereiding heeft de dtp 
afdeling van Antilope goed werk 
geleverd. Ze hebben de beelden 
zo neutraal mogelijk op de plaat 
gebracht. Verder hebben de drukkers 
aan de pers ook heel degelijk werk 
geleverd om het juiste resultaat te 

uit alle disciplines binnen kunst, 
design en architectuur.” 

Voor het drukken van onder andere 
zijn overzichtswerk ‘Rhythm’ 
klopte Bastiaan Woudt aan bij 
Ronda en Bierman, gerespecteerd 
printmanager met heel wat kennis 
van zaken en, naar eigen zeggen, 
een bedrijf dat liefde voor het 
vak heeft, houdt van uitdagingen, 
proces- en oplossingsgericht 
denkt en een tikkeltje eigenwijs 
is. Dan ligt de eerste vraag voor 
de hand. Was het drukken van het 
werk van Woudt een uitdaging? 
“Het drukken van dit soort boeken 
is altijd een uitdaging, iedere 
fotograaf heeft zijn eigen wensen 
wat beeld en papierkeuzes betreft 
en hoe dat allemaal samenvalt. 
Bij Bastiaan Woudt komt het 
erop neer om altijd goed te 
blijven opletten dat het drukwerk 
neutraal en zonder kleurzweem 
op papier komt en daarmee zijn 
fotografie zo nauwkeurig mogelijk 

Ik zou heel graag een 
solopresentatie in 
een museum willen. 

Rhythm, Ronda & Bierman  
Printmanagement, Purmerend, 
285 x 380 mm, 488 p, Gardapat Kiara 135 g
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‘Histoire du  
 graphisme en France’ 

 Heruitgave in een herziene en uitgebreide versie
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Met een oorspronkelijke uitgave 
in 2005 en een heruitgave in 2008 
was “Histoire du graphisme en 
France” het eerste boek dat de 
evolutie van grafisch ontwerp 
in Frankrijk weergaf, van de 
16de eeuw tot heden. Deze ware 
bijbel van het grafisch ontwerp, 
geschreven door grafisch en 
typografisch historicus Michel 
Wlassikoff, heeft bijgedragen aan 
de erkenning van deze discipline 
als een fundamentele vector van 
communicatie en een belangrijk 
gebied van creatie. Afgelopen juni 
publiceerde het Musée des Arts 
Décoratifs in Parijs een nieuwe 
versie, herzien en uitgebreid 
met een nieuw hoofdstuk over 
de jaren 2005 tot 2020.

Michel Wlassikoff, afgestudeerd 
aan de École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) 
in Parijs, maar ook oprichter 
en directeur van Signes – het 
driemaandelijks magazine over 
grafische vormgeving – van 1991 tot 
1998, is de auteur van verschillende 
boeken over de geschiedenis van het 
grafisch ontwerp. Daarnaast heeft 
hij ook lesgegeven aan verschillende 
kunstacademies in Frankrijk en 
in het buitenland. We vroegen 
hem waar zijn passie voor grafisch 
ontwerp vandaan kwam.

“Ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in de affiche en de vele 
variaties ervan, zoals de emaille 
reclameborden waaraan ik in 
1983 een boek heb gewijd waar 
tegenwoordig veel vraag naar is.  
In de loop der jaren ben ik 
geïnteresseerd geraakt in grafisch 
ontwerp in een bredere en meer 

eigentijdse benadering (visuele 
identiteit, bewegwijzering, enz.), 
alsook in typografie”.

Wat heeft u aangezet om ‘Histoire du 
graphisme en France’ te schrijven?
“Toen ik in de jaren ‘90 directeur 
was van het tijdschrift Signes, 
dat veel aandacht had voor 
geschiedenis, heb ik kunnen 
vaststellen dat er een gebrek was 
aan onderzoek en publicaties 
gewijd aan grafisch ontwerp en 
de ontwikkeling ervan in Frankrijk. 
Het idee om de geschiedenis van 
deze discipline in Frankrijk te 
reconstrueren, dateert uit deze 
periode. Ik kreeg de steun van 
Marsha Emanuel, verantwoordelijk 
voor grafische vormgeving bij het 
Ministerie van Cultuur, en uitgever 
Dominique Carré was onmiddellijk 
geïnteresseerd in het project. Dit 
heeft zich aanzienlijk ontwikkeld 
naarmate mijn onderzoek het 
belang ervan aan het licht heeft 
gebracht. Zo is het principe van een 
zo volledig mogelijk naslagwerk naar 
voren gekomen. Dominique Carré 
en het Musée des Arts Décoratifs 
hebben een coëditie opgericht die 
het enerzijds mogelijk maakte om 
bevoorrechte toegang te krijgen 
tot de rijke archieven van het 
museum en anderzijds om meer dan 
duizend documenten in het werk op 
te nemen”.

76

(1925-1930)

A.M. Cassandre,  
L’Intransigeant, affiche, 
1925, 160 x 120 cm.
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Hoe verloopt het schrijven van zo’n 
naslagwerk ? Hoeveel tijd heeft u 
eraan besteed?
“Het onderzoek en de 
totstandkoming van het werk 
duurden vijf jaar. Ik heb talloze 
archieven in Frankrijk en in 
het buitenland verkend. Daar 
raadpleegde ik de boeken en de 
publicaties die over het onderwerp 
gingen of het vernoemden, 
over verschillende decennia 
heen. Ik kreeg ook toegang tot 
uitzonderlijke privécollecties. 
Vervolgens moest ik een keuze 
maken uit de massa aan verzamelde 
informatie en documenten. Ik was 
zeer betrokken bij de ontwikkeling 
en zelfs de lay-out van het boek, 
met name wanneer het ging om het 
hiërarchiseren van de iconografie”.

Wat zijn de belangrijkste evoluties 
of keerpunten die de geschiedenis 
van grafisch ontwerp in Frankrijk 
hebben gekenmerkt?
“Allereerst moeten we opmerken 
dat Frankrijk tot de 19de eeuw bij de 
top van de wereldtypografie hoorde, 
of het nu gaat om het creëren van 
karakters (van Garamond tot Didot, 
de Franse suprematie werd overal 
erkend) of qua lay-out :  
de ‘romantische typografie’ werd 
geboren in Parijs. Aan het einde van 
de 19de eeuw en de Belle Epoque, 
bloeide de affichekunst in Frankrijk 
dankzij auteurs als Toulouse-
Lautrec of Les Nabis, en vele ‘kleine 
meesters’ die een opmerkelijke 
techniek hadden. Vervolgens 
hebben de picturale revolutie van 
het begin van de 20ste eeuw en het 
modernisme een grote invloed 
gehad op de evolutie van de affiche, 
alsook op het grafisch ontwerp in 
het algemeen en de typografie”.

straatmeubilair tekenden. Ik was 
ook verantwoordelijk voor het 
hoofdstuk over grafisch ontwerp en 
typografie in de catalogus van de 
tentoonstelling ‘UAM, une aventure 
moderne’, gehouden in het Centre 
Pompidou in 2018”.

Deze herziene editie is verrijkt met 
een nieuw hoofdstuk gewijd aan de 
recente geschiedenis van grafisch 
ontwerp. Wat waren de belangrijkste 
ontwikkelingen in grafisch ontwerp 
in Frankrijk in de periode van 2005 
tot 2020? 
“We mogen stellen dat ze talrijk zijn 
en de titel van het laatste hoofdstuk 
weerspiegelt dat ook: ‘Een bloeiend 
begin van de eeuw’ geeft aan dat 
grafisch design en typografie het 
goed doen, en internationaal steeds 
meer erkend worden. Artiesten die 
al in 2005 werden gespot hebben 
hun beloften waargemaakt, denk 
maar aan MM / Paris,  

Heeft u favoriete periodes?
“Een van mijn favoriete periodes 
is een keerpunt in de jaren 
dertig met het verschijnen en de 
opkomst van de Union des Artistes 
Modernes (UAM). Toen werd 
moderniteit centraal gesteld in de 
bekommernissen van een groot 
aantal ontwerpers: architecten, 
posterontwerpers, rekwisiteurs 
en typografen kwamen binnen de 
UAM samen om vorm te geven 
aan een Franse representatie 
van het modernisme, die zich 
onderscheidt van de Bauhaus in 
het bijzonder. In het Musée des 
Arts Décoratifs had ik toegang 
tot ongepubliceerde archieven 
van de UAM die de rijkdom van 
haar tentoonstellingen en hun 
resoluut interdisciplinair karakter 
tonen. Het was de periode 
waarin architecten als Mallet-
Stevens affiches ontwierpen en 
affichekunstenaars als Cassandre 

44

(1880-1925)

Eugène Grasset,  
Cycles & automobiles 
Georges Richard, affiche, 
1895, 149,5 x 110,5 cm.
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Philippe Apeloig, DeValence of 
Catherine Zask. Er zijn nieuwe 
grafische ontwerpers en studio’s 
ontstaan, zowel op het gebied 
van boeken, institutioneel of 
cultureel grafisch ontwerp, in 
de pers, digitaal, enz. Daarbij 
o.a. de Helmo-studio, Agnès Dahan, 
Annette Lenz en Loran Stosskopf, 
artistiek directeur van Télérama. 
Karakterontwerpers hebben zich 
op een internationaal niveau 
gevestigd, met name Xavier Dupré, 
Stéphane Elbaz, Sandrine Nugue 
en Alice Savoie. Het beroep is 
vervrouwelijkt en deze ontwikkeling 
lijkt gelukkig onomkeerbaar”.

Wat is tegenwoordig de plek 
van grafisch ontwerp in onze 
communicatiesystemen? En, meer 
algemeen, in onze maatschappij ?
“Die plek is aanzienlijk en helaas 
niet altijd aangepast: ik onderstreep 
in het boek de moeilijkheden die 
een grafisch ontwerper van hoge 
kwaliteit tegenkomt om erkend te 
worden. Hoewel ik veel voorbeelden 
geef waaruit blijkt dat uitstekende 
grafische creaties kunnen worden 
geïmplementeerd en dat ze de 
communicatie bevorderen, zijn 
er nog steeds veel obstakels voor 
hun ontwikkeling. Een gebrek aan 
respect voor hun werk vanwege 
de opdrachtgevers, die grafisch 
ontwerpers behandelen als 

ondergeschikten die op elk moment 
voor hen moeten klaarstaan, 
is er een – een houding die ze niet 
(of minder) zouden aannemen   bij 
architecten of designers.  
De slechte smaak die steeds vaker 
voorkomt op sociale media is een 
ander obstakel”. 

Welke andere belangrijke 
wijzigingen, verbeteringen of 
toevoegingen zijn er, naast het 
nieuwe deel gewijd aan de recente 
geschiedenis van grafisch ontwerp, 
aan deze editie aangebracht in 
vergelijking met de vorige?
“Over het geheel genomen zijn alle 
hoofdstukken tot de jaren ‘90  
gebleven zoals ze zijn, met 
uitzondering van enkele kleine 
correcties. Het oorspronkelijk laatste 
hoofdstuk (‘L’extension du domaine 
du graphisme (1990-2005)’) is 
aanzienlijk herwerkt om meer plaats 
te geven aan grafisch ontwerp in de 
uitgeverij, in het bijzonder met de 
komst van de Editions Xavier Barral, 
en meer aandacht voor grafisch 
ontwerp in het muzikale veld, 
bijvoorbeeld met de studio H5.  
Het omvangrijke laatste hoofdstuk 

(‘Un début de siècle florissant 
(2005-2020)’) is volledig nieuw. 
Het is het resultaat van een 
onderzoek, een selectie en het 
uitstippelen van een traject van 
meer dan een jaar, in nauwe 
samenwerking met Chloé Demey, 
verantwoordelijke voor de uitgaven 
bij het Musée des Arts Décoratifs”.

Tot slot, heeft u nog andere 
schrijfprojecten over grafisch 
ontwerp, of een ander thema?
“Ik leg momenteel de laatste hand 
aan een omvangrijke ‘Guide de la 
typographie et du graphisme’ die 
in de lente van 2022 zal verschijnen 
bij Éditions Flammarion. Ik werk 
ook nog aan een tentoonstelling 
en een boek, opgedragen aan de 
grafisch ontwerper en typograaf 
Marcel Jacno (1904-1989). Deze zijn 
voorzien voor de herfst van 2022, in 
het kader van het Drukkerijmuseum 
van Malesherbes”, zo besluit 
Michel Wlassikoff.

Voor het drukken van deze 
herziene en uitgebreide versie van 
‘Histoire du graphisme en France’ 
vertrouwde de uitgeverijafdeling 

77

Des Arts décoratifs à l’Union des artistes modernes 

Boris Bilinsky,  
Métropolis, affiche, 1927, 
303,5 x 224 cm. 

Bilinsky collabore aux 
décors de Métropolis  
de Fritz Lang. Installé  
à Paris en 1922, il côtoie 
l’immigration russe et 

réalise les affiches de  
la maison de production 
Albatros. Il fonde, en 1928, 
l’agence Alboris « pour 
tous travaux de publicité ». 
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van het Musée des Arts Décoratifs 
opnieuw op Graphius. Chloé Demey, 
verantwoordelijk voor de afdeling 
uitgeverij en beeld, blikt hieronder 
terug op deze samenwerking, door 
ons uit te leggen hoe deze begon...
“Het Musée des Arts Décoratifs 
heeft een privéstatus, maar beheert 
openbare collecties. Het produceert 
zijn uitgaves van A tot Z in eigen 
beheer, van ontwerp, over productie, 
tot marketing. Als ik het me goed 
herinner, heb ik in 2016 voor de 
eerste keer over Graphius gehoord. 
Via mond-tot-mondreclame in het 
milieu van de Parijse musea, want we 
communiceren behoorlijk veel onder 
collega’s. En wanneer ik door een 
tentoonstellingscatalogus blader, kijk 
ik vaak ook waar die gedrukt werd”.

Aanvankelijk was het idee om een   
passage te maken in zeefdruk met 
daarover een blauwe markering voor 
de titel. Niemand had echter verwacht 
dat deze blauwe markering, waarvan we 
dachten dat deze erg dekkend was, niet 
voldoende zou zijn en dat, vanwege de 
transparantie, het blauw toegevoegd aan 
het geel groen zou geven. We moesten 
dus het ontwerp herzien. In plaats 
van een markering voor het blauw te 
maken, gingen we over tot een tweede 
passage in zeefdruk . Deze omslag 
maakt deze nieuwe editie heel anders 
dan de eerste, die een hardcover was 
met een eenvoudige vierkleurendruk. 
Een andere bijzonderheid is dat deze 
omslag is gedrukt op Imitlin-papier, 
dat normaal gesproken een afdekpapier 
is. In feite was de hele specifieke creatie 
gericht op de omslag. Ik waardeerde 
de manier waarop Graphius samen met 
ons heeft nagedacht om tot oplossingen 
te komen”.

Waren er, gezien het feit dat het 
hier over grafisch ontwerp gaat, 
bepaalde voorschriften op vlak van 
het drukwerk? En wat waren de 
antwoorden van Graphius?
“Toch wel, maar niet echt voor het 
binnenwerk, dat is een klassieke 
vierkleurendruk. In vergelijking met 
de vorige uitgave hebben we wel het 
papier veranderd, om een moderner 
papier en een iets lichter boek te 
hebben. We zijn overgeschakeld van 
een 170 g naar een 150 g. Vandaar ook 
een lichter boek, ondanks het feit dat 
het meer pagina’s telt. Maar het is ook 
flexibeler omdat we een paperback 
met omslag hebben gemaakt. Het was 
bij de vervaardiging van de omslag 
dat er specifieke voorschriften waren 
waarvoor het een beetje aftasten was. 

Histoire du graphisme en France,  
Les Arts Décoratifs, Parijs, 
260 x 290 mm, 352 p,  
Magno Volume 150 g

114

(1930-1940)

Alexis Kow,  
annonce Panhard parue 
dans L’Illustration, 1932.
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Sharon
STONE

éblouissante dans Ratched, la nouvelle série de Netflix 
On dit que la vie commence à 50 ans, mais on pourrait même aller jusqu’à 60 

dans le cas de  Sharon Stone. Parce qu’à 62 ans, l’actrice semble prendre un nouvel envol. 
PAR ELKE SOCKEEL

12

Ouder worden is niet 
langer een barrière 
om te genieten 
van de fijne dingen 
in het leven. 
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In 2007 lanceerde Manoëlle Sepulcher, een vrouw van 
innovatieve projecten, samen met een voormalige 
medewerker het tijdschrift 50+ Lifestyle. Dit met 
de relevantie van zijn doelgroep, de senioren, in het 
achterhoofd. De vergrijzing van de bevolking,  
de stijging van de levensverwachting, maar ook het 
feit dat mensen langer in goede gezondheid leven en 
dat ouderen een aanzienlijke koopkracht hebben,  
het waren allemaal goede argumenten om van start 
te gaan. Intussen zijn we al een ruime tijd verder,  
en is ook het magazine geëvolueerd. De nieuwe 
naam Fifty & Me weerspiegelt de nieuwe manier 
waarop de doelgroep benaderd wordt, maar de 
doelgroep zelf bleef hetzelfde - vrouwelijke vijftigers 
die heel wat durf, optimisme en stijl tonen. 

Het huidige product staat vrij ver van het 
allereerste tijdschrift. Wat was de achterliggende 
motivatie voor deze evolutie?
”Omdat we ons wilden richten op jonge senioren 
tussen de 50 en 60 jaar, hebben we in het 
begin de fout gemaakt om veel foto’s van 
mensen met bijvoorbeeld wit haar en rimpels te 
plaatsen. We realiseerden ons dat dit eigenlijk 

geen goed idee was omdat ons doelpubliek een 
cognitieve leeftijd heeft, dat wil zeggen de leeftijd in 
het hoofd. Als je 60 bent, heb je 50 in je hoofd. Je wil 
daarom niet geassocieerd worden met een fysiek te 
oud persoon. Dit inzicht heeft ons gedwongen om 
de vorm en met name het visuele aspect van het 
magazine aan te passen. Zeker niet door foto’s van 
jonge vrouwen van 25 jaar te gebruiken, maar door 
foto’s van vrouwen tussen 45 en 55 jaar te plaatsen”.

De mentaliteit is ook veranderd, nietwaar?
”Ja, heel erg. De tijdschriftenpers blijft erg 
afhankelijk van advertentie-inkomsten en 
aanvankelijk waren adverteerder uiterst 
terughoudend met het investeren in een tijdschrift 
dat ze soms zelfs omschreven als een ‘tijdschrift voor 
ouderen’. Maar dat is erg veranderd. Merken hebben 
ingezien dat onze doelgroep een enorme koopkracht 
vertegenwoordigt, vooral op het gebied van gezondheid, 
welzijn en schoonheid, waar vrouwen langer interesse 
in tonen. Merken als L’Oréal, Beiersdorf, Procter en 
vele andere hebben begrepen hoe relevant het is 
om zich tot deze doelgroep te richten. Idem voor 
touroperators. We richten ons met het magazine tot 

En als het leven
 nu eens begint 

 op je

Sharon
STONE

éblouissante dans Ratched, la nouvelle série de Netflix 
On dit que la vie commence à 50 ans, mais on pourrait même aller jusqu’à 60 

dans le cas de  Sharon Stone. Parce qu’à 62 ans, l’actrice semble prendre un nouvel envol. 
PAR ELKE SOCKEEL

12

50?
Dit is de ‘guideline’ of ‘baseline’ van Fifty & Me, het driemaandelijkse magazine dat 
dynamische jonge vijftigers meeneemt om de laatste trends op het gebied van gezondheid, 
beauty, welzijn, vrije tijd, cultuur, reizen of gastronomie te ontdekken. Dit altijd op een 
positieve manier en met een optimistische noot. Manoëlle Sepulcher, de uitgeefster, 
bespreekt met ons de evolutie van dit tijdschrift, waarvan het karakteristieke vierkante 
formaat zeker niet onopgemerkt blijft in de kiosk of de betere boekhandel.
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driemaandelijkse publicatie, meer tijdloze artikelen 
biedt, wil de website actueler en responsiever zijn, 
door in te spelen op kortere trends of door bepaalde 
exposities of activiteiten in de kijker te plaatsen. Ook 
sturen we twee keer per week een leuke nieuwsbrief 
uit – dit net zoals het magazine in het Frans en in het 
Nederlands. Hierin behandelen we op een informatieve 
manier actuele onderwerpen. Opnieuw ligt de nadruk op 
cultuur en gezondheid, zoals bijvoorbeeld menopauzedag, 
migraineweek, etc. Kortom, het stelt ons in staat 
om op specifieke onderwerpen terug te komen”.

Zijn er nog andere projecten? Misschien een 
internationale uitrol?
”Ik verheug mij erop om, van zodra de pandemie het toelaat, 
weer activiteiten voor lezers te organiseren. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de evenementen die we organiseren 
in de golfwereld. We zouden daarnaast ook graag 
samenkomen rond welzijns- of gezondheidsthema’s, 
zoals bijvoorbeeld oenologieworkshops, etc. Ik zou 
ook heel graag Fifty & Me in het buitenland lanceren, 
maar ik wacht nog steeds op de juiste gelegenheid. Een 
goede mede-uitgever vinden, een reclameregie, etc. 
Dat is niet zomaar in een handomdraai gedaan. Voor de 
goede verstaander…”, zo besluit Manoëlle Sepulcher.

een redelijk high-end doelgroep, dat nog steeds in goede 
gezondheid is, het zijn mensen die willen reizen,  
tijd doorbrengen in goede restaurants, cruises maken, …”

Wat is vandaag de kracht van Fifty & Me?
”Via vaste thema’s en rubrieken gaan we echt in op de 
belangrijkste bekommernissen van ons lezerspubliek. 
Gezondheid, welzijn en schoonheid komen aan bod, maar 
ook vrije tijd, reizen, gastronomie en cultuur krijgen 
een plek in het magazine. Ouder worden is niet langer 
een barrière om te genieten van de fijne dingen in het 
leven. Je figuur behouden, er jonger uitzien en je jonger 
voelen is ook een belangrijk aandachtspunt. Fifty & Me 
onderscheidt zich door de high-end, inspirerende en 
positieve kant die we willen benadrukken. Mijn vriendinnen 
vertellen me dat het magazine een geweldig optimistisch 
blad met echt gerichte inhoud is. En dan is er natuurlijk 
ook nog het vierkante formaat, dat altijd een deel van de 
identiteit van het tijdschrift is geweest. Een heel bijzonder 
formaat dat aanspreekt en waarmee we ons kunnen 
onderscheiden van andere titels in de kiosk”.

Op welk soort papier wordt Fifty & Me gedrukt?
”Fifty & Me wordt gedrukt op Magno Matt-papier in vierkant 
formaat, dit is het DNA van ons product. We kozen een 
zeer hoogwaardige en tactiel papier omdat we ons willen 
onderscheiden van concurrerende tijdschriften.  
Het papier zorgt ervoor dat het tijdschrift echt in het 
premium- of hyperkwalitatieve segment kan worden 
gepositioneerd. Dit werd ons aangeraden door Graphius, 
met wie we al tien jaar samenwerken voor ons drukwerk. 
Dankzij dit soort wijze adviezen en de menselijke kant van 
dit bedrijf, zijn we heel blij met de service, de drukkwaliteit 
en de afwerking van de tijdschriften”.

Met fiftyandmemagazine.be heeft het magazine  
een online verlengstuk. Wat is hiervan de toege- 
voegde waarde? 
”Het papieren magazine en de digitale versie zijn zeer 
complementair. Waar de papieren versie, door zijn 
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Als je 60 bent,  
heb je 50 in je hoofd.  

Je wil daarom niet 
geassocieerd worden met 

een fysiek te oud persoon.
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De plek waar  
onze wieg staat 

bepaalt onze levensloop
Hoe zou je leven eruit zien, mocht je niet in Europa, maar in pakweg een favela 
of sloppenwijk geboren zijn? Hoogstwaarschijnlijk was je als kind niet naar 
school kunnen gaan en had je niet leren rekenen of schrijven. Het Belgische 
Cunina zet zich al ruim 31 jaar in voor kansarme kinderen op de armste 
plekken ter wereld, waar onderwijs nog steeds geen basisrecht is. Dat doet de 
organisatie via gepersonaliseerde peterschappen en educatieve projecten. 
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Toen stichter Sophie Vangheel 31 jaar geleden Cunina 
boven het doopvont hield, had ze er als medisch 
geschoolde al tien jaar werk opzitten voor een Canadese 
vzw. “Heel boeiend,” zegt ze, “maar ik merkte dat er een 
lacune bleef. Heel wat kinderen van de gezinnen die we 
hielpen, gingen niet naar school. Om de eenvoudige reden 
dat die er niet waren of omdat er niet voldoende geld 
was. Wat wij hier als een basisrecht beschouwen, is het 
elders in de wereld vaak nog niet. De meeste kinderen in 
onze projecten komen uit gebroken gezinnen. Als iemand 
ziek wordt, is er geen sociaal vangnet en dat leidt vaak 
tot schrijnende omstandigheden. Vele ouders verloren 
hun job door de pandemie waardoor er geen eten op tafel 
komt. Door de uitzonderlijke situatie doet Cunina nu ook 
aan noodhulp, in normale tijden focust de organisatie zich 
uitsluitend op onderwijs voor kansarme kinderen.”

Iedereen heeft recht op onderwijs 
“Ik blijf erbij: de plaats waar je geboren bent, bepaalt 
vandaag nog steeds grotendeels je levensloop. Ik denk 
dat we er te weinig bij stilstaan hoe goed we het in het 
Westen hebben. Een dak boven ons hoofd, elke dag eten 
en in België hebben we zelfs enorm goedkope ziekenzorg 
én onderwijs. Word je als kind pakweg in een sloppenwijk 
op de Filipijnen geboren, dan ziet het leven er heel anders 
uit. Ik heb Cunina opgericht om kinderen in de verste 
uithoeken van de wereld kans op onderwijs te bieden. Anno 
2021 kunnen we met de organisatie terugblikken op meer 
dan 16.500 peterschappen en meer dan 220 educatieve 
projecten, van het bouwen van scholen en internaten tot 
bibliotheken, sanitaire voorzieningen,... en dat allemaal 
zonder één cent federale overheidssteun.” Ook vanuit Graphius steunen we een petekind. Patrick stuurt ons regelmatig  

een foto en een brief.
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Geen overheidssteun? Dat is bijzonder straf. Waar haalt 
Cunina haar fondsen dan wel? 
“Bij bedrijven en particulieren”, aldus Sophie Vangheel, 
“en dat is hard werken. Sinds het prille begin van Cunina 
werf ik zelf de fondsen en ik mag zeggen dat ik dat 
vandaag wel onder de knie heb. Ik weet hoe ik mensen 
kan overtuigen met ons verhaal. Telkens wanneer 
ik presentaties ga geven bij bedrijven, blijkt onze 
werkingskost van minder dan 10% een doorslaggevende 
factor, en dat willen we zo houden. We geven nul euro 
uit aan betaalde reclame, dragen transparantie hoog 
in het vaandel en we hebben bekende ambassadeurs 
die ons vaak in de pers brengen: Sabine De Vos, Luc 
Appermont, Nathalie Meskens, Wouter Torfs en Natalia. 
Als stichter van Cunina inspireer ik mensen met 
mijn verhaal en kan ik vele bedrijven overtuigen.” 

Klein gebaar, grote gevolgen
“Mensen die een peterschap aangaan, weten vooraf welk 
kind ze zullen steunen. Tussen peetouder en kind is er 
een 1-op-1-relatie, waarbij petekinderen hun peetouders 
op gezette tijdstippen op de hoogte houden van wat ze 
doen en beleven. Zo vragen we petekinderen om twee keer 
per jaar een brief naar hun peetouders te schrijven en 
omgekeerd. Bij die briefwisseling zit ook het schoolrapport. 
Daar ontstaan vaak heel mooie relaties, en zie je dat 
kinderen – ook al komen ze uit sloppenwijken, bidonvilles of 
favela’s – met de juiste ondersteuning iets kunnen maken 
van hun leven. Het geluk schuilt soms in een klein bedrag, 
maandelijks betalen peetouders vijfendertig euro.  
Dertig euro gaat naar het inschrijvingsgeld en de aankoop 
van schoolmateriaal, een uniform, boeken,  

een warme maaltijd en nog veel meer. Vijf euro gaat naar 
de werkingskost van Cunina.  Onderwijs is het krachtigste 
wapen in de strijd tegen armoede. Doordat deze kinderen 
via een peterschap de kans krijgen om naar school te gaan, 
kunnen ze de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. 
Bovendien krijgen de volgende generaties zo ook een kans 
op een beter leven. Met een peterschap help je dus in veel 
gevallen niet alleen één kind, maar ook heel het gezin en de 
nakomelingen! Een kleine gift is straks al vergeten, maar 
het resultaat ervan verdwijnt nooit meer.”
 
Meer info over Cunina vind je op hun website: www.cunina.org 

Cunina VZW, Geel, 210 x 297 mm, 20 p, Maco halfmat HV wit 115 g
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Jan Delvaux
Verhalen uit het rijke Belgische muziekarchief

Talloze releases,  
gaande van singletjes tot LP’s, 
posters tot grafisch werk, zijn al 
op de vuilnisbelt beland, omdat 
niemand dacht dat er ooit nog 
interesse voor zou zijn.
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Eigenzinnig. Dat is het minste wat 
je van Belgische muzikanten kunt 
zeggen. Vandaag spelen bands als 
Balthazar, Brutus, dEUS, ILA,  
Dez Mona, Walrus,… zich nationaal en 
internationaal een mooi palmares bij 
elkaar. Wat ze gemeen hebben met 
diegenen die hen voorgingen?  
Een soort van belgitude, een muzikale 
insteek die het verlengde vormt van 
een Belgisch gevoel voor absurdisme, 
het niet-willen-volgen-van-regels, een 
aangeboren je m’en foutisme.

“Dat waart een beetje doorheen de 
Belgische popgeschiedenis”, vertelt 
Jan Delvaux, “Muzikanten hebben hier 
altijd al hun plan getrokken, omdat 
er van een professionele omkadering 
lang geen sprake is geweest.  
Vandaag heeft quasi elke band die 
zichzelf au serieux neemt een manager 
en een boekingskantoor, maar vroeger 
was dat toch enigszins anders.  
Met uitzondering van artiesten à la 
Will Tura misschien, want hij wist zich 
van meet af aan te omringen door een 

professioneel equipe. Zijn verhaal is 
echt uniek in België, vandaar dat we 
een volledige voorstelling aan Tura 
gewijd hebben. Daarvoor, en om het 
feit dat hij 80 jaar werd en nog steeds 
optreedt. Dit terwijl hij zelf altijd 
gezegd heeft te stoppen op zijn 50ste, 
een kleine misrekening van zijn kant.

Het verhaal van Will Tura is mooi, 
omdat het zo nauw gelinkt is aan 
dat van producer Jean Kluger 
(verantwoordelijk voor onder andere 
de wereldhit en eerste Belgische 
gouden rockplaat ‘Kili Watch’, van The 
Cousins, nvdr.), de grote baas van de 
platenlabels Topkapi en Biram. Myriam 
Dekoster, die decennia lang met Tura 
en Kluger heeft samengewerkt, stapte 
na een van onze voorstellingen, rond 
elf uur ’s avonds, de backstageruimte 
binnen. Ze excuseerde zich even en 
zei dat ze dringend Jean Kluger moest 
bellen, omdat hij wou weten hoe de 
voorstelling geweest was. Dat Kluger 
– toch ook al van gezegende leeftijd 
– zo laat op de avond nog wou weten 

Jan Delvaux? Belpopkenner. Journalist. 
Gepassioneerd muziekliefhebber. Theatermaker? 

Ja, dat ook, zeker sinds hij met zijn kompaan 
Jimmy De Wit het Vlaamse hinterland afschuimt 

met ‘Belpop Bonanza’, een voorstelling die het 
publiek elke avond opnieuw onderdompelt in de 

‘verhalen van de Belgische muziek’. Verhalen 
over klasbakken als Paul Severs, Della Bossiers 

en Adamo. Wie zelf meer te weten wil komen 
over Belpop en zijn protagonisten, vindt zijn 

gading in de ‘Belpop’-boeken, werkstukken 
vol mooie verhalen, weetjes en muzikale 

ontdekkingen. Ze rollen met veel geroffel uit de 
Graphius printers. Pareltjes om trots op te zijn.

Jan Delvaux

hoe wij het ervan af gebracht hadden, 
zegt toch veel over hoe professioneel 
die man in het leven staat. En dat 
geldt ook voor Will Tura zelf. Wat 
een carrière. Wist je bijvoorbeeld 
dat hij verantwoordelijk is voor het 
introduceren van de volgspot in 
België? Niemand deed dat. 

Dat de tijden veranderd zijn, 
dat is zeker. Als ik het nog even 
over Tura mag hebben: in die 
tijd hadden artiesten geen vaste 
begeleidingsband. Dat was logistiek 
niet haalbaar. In elke grote stad 
waar Will Tura ging spelen, stonden 
freelance muzikanten klaar die het 
repertoire instudeerden en het dan 
speelden. Het gebeurde dat Will 
Tura zo van Hasselt, via Brussel naar 
Oostende reed, en telkens met een 
andere band speelde. Op één avond, 
zelfs. Na verloop van tijd heeft hij 
uit die verschillende bands de beste 
muzikanten geselecteerd, en stelde hij 
zijn eigen best-of-band samen.  
Het waren totaal andere tijden.” 
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Boeken vol verhalen 
Voorstellingen, boeken, passages op 
de radio,... Jan Delvaux doet niets 
liever dan vertellen over de boeiende 
geschiedenis van de Belgische 
muziek. “Ik denk dat ik 75% van mijn 
tijd spendeer aan het archiveren van 
de Belgische muziekgeschiedenis,” 
vertelt hij. “Ik ben daar ooit 
stoemelings mee begonnen, en het 
is niet meer gestopt. Elke dag ben ik 
blij dat ik me kan en mag engageren 
om die historiek in kaart te brengen, 
want we zouden haast vergeten hoe 
rijk die is. Het is helaas zo dat er al 
heel wat archiefmateriaal verloren is 
gegaan. Talloze releases, gaande van 
singletjes tot LP’s, posters tot grafisch 
werk, zijn al op de vuilnisbelt beland, 
omdat niemand dacht dat er ooit nog 

interesse voor zou zijn. Het maakt 
de zoektocht naar verborgen parels 
moeilijker, maar ook boeiend. Onlangs 
is Njord (De Petter, head of production 
van Working Class Heroes en uitgeverij 
Sylvain) nog bij iemand thuis een 
cassetje gaan oppikken van Biljarten 
Na Halftien, omdat de platen en de 
hoes nergens meer te vinden waren. 
Dat zijn echt leuke hoera-momenten.”

“Je zou ook versteld staan van 
hoe nauw verbonden de Belgische 
muzikanten met elkaar zijn. In de 
jaren ‘60 en ‘70 staken mensen als 
Johan Verminnen, Raymond van het 
Groenewoud, Jean Blaute, Urbanus, 
Arno,... hun neus voorzichtig aan 
het pop- en rockvenster. Van het 
Groenewoud speelde piano bij 

Stichting Belpop VZW,  
Merelbeke, 170 x 240 mm,  
136 p, Offset Wit 140 g

Verminnen, Urbanus liet zich op 
sleeptouw nemen door Jan De Wilde, 
Jean Blaute ontpopte zich als 
producer, Arno werd een Brussels 
ket en nachtraver,... Het is pas als je 
gaat graven in die geschiedenis dat 
je ontdekt hoe iedereen met elkaar 
verbonden is, zelfs over generaties 
heen. Roméo Elvis en Angèle zijn de 
erfgenamen van de Brusselse new 
wave-formatie Allez Allez, Tomas 
De Vos is de zoon van de Brusselse 
avant-kleinkunstband Madou en speelt 
vandaag samen met zijn ouders, Tine, 
Pieter en Bert Embrechts komen 
uit een grote muzikale familie uit de 
Antwerpse zuidrand,... het haakt bijna 
allemaal in elkaar.”

Je voelt het, dit is slechts het tipje 
van de sluier. Jan Delvaux zijn kennis 
van de Belgische muziekgeschiedenis 
kent geen grenzen. Smaakt het naar 
meer? You’re in luck, want ondertussen 
vonden al zijn weetjes en verhalen hun 
weg naar acht verschillende boeken, 
stuk voor stuk muzikale historische 
bronnen, waarin het kruim van de 
Belgische pop- en rockgeschiedenis 
een plek krijgt. Hulde! 

 

Wist je bijvoorbeeld dat 
Will Tura verantwoordelijk 
is voor het introduceren 
van de volgspot in België? 
Niemand deed dat. 
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In 2016 kocht Alexandra Hombergen – een geëngageerde autodidact, destijds actief bij Edition Ventures,  
waar ze onder meer de gidsen voor Elle magazine produceerde - VILLAS Decoration magazine.  
Als uitgever blies ze er nieuw leven in en maakte ze het product uniek. VILLAS is meer dan een tijdschrift.  
Het is vandaag uitgegroeid tot een echt elegant en inspirerend verzamelobject met internationale uitstraling.  
Hieronder blikt Alexandra terug op de evolutie van dit magazine, en tegelijkertijd bespreken 
we met haar ook de uitdagingen en trends op het gebied van wonen.

126 127

Anniversary

Pfister sofa/Florence Knoll Credenza

years
50/60

Text: Raoul Buyle                      knolleurope.com 

O n les a aimés hier. On les adore aujourd’hui. Les meubles Knoll n’ont 

pas pris une ride. L’éditeur de mobilier confirme sa jeunesse d’esprit 

et sa modernité aussi bien en s’appuyant sur la nouvelle génération de designers 

qu’en réinterprétant les icônes de sa collection. « Ce ne sont pas des rééditions, 

dit-on chez Knoll, mais des éditions spéciales, limitées et numérotées, de meubles 

de référence qui font partie de notre patrimoine. » C’est notamment le cas de la 

« Florence Table Desk » (1961) et la « Florence Knoll Credenza » (1961) créées 

par Florence Knoll, designer de grand talent et épouse d’Hans Knoll, fondateur de 

la marque, qui considérait que le mobilier moderne se devait de compléter l’es-

pace architectural sans jamais lui faire concurrence. La « Florence Table Desk » en 

est un bon exemple : une table ronde ou ovale, parfaitement proportionnée, aux 

lignes intemporelles et élégantes qui s’inscrivent dans la durée, conçue à partir 

de matériaux triés sur le volet. Plateaux disponibles en placage, marbre ou verre. 

Sa polyvalence en fait la remplaçante idéale du traditionnel bureau de direction 

mais elle convient aussi parfaitement dans une salle à manger. La « Credenza » 

de Florence Knoll fête également son 60e anniversaire. Ce meuble de rangement 

emblématique trouve naturellement sa place, aussi bien dans un espace de travail 

que dans le reste de la maison. Cette année marque aussi l’anniversaire d’un 

autre meuble iconique de Knoll : le « Pfister Sofa » (1971) de Charles Pfister. Son 

élégance sobre et son confort à toute épreuve ont traversé le temps et reflètent 

l’intérêt du designer pour un mobilier de salon à la fois utile et sculptural.

We loved it yesterday. We love it today. Knoll furniture hasn’t aged a bit. 

A youthful spirit and modernity that the furniture manufacturer is still cultivating 

by turning to the new generation of  designers as well as by reinterpreting the 

icons of  its collection. ‘These are not reissues,’ points out Knoll, ‘but special, 

limited and numbered editions of  seminal pieces of  furniture that have become 

an inextricable part of  our heritage.’ The cult status today enjoyed by Knoll is 

perfectly illustrated by the ‘Florence Table Desk’ (1961) and the ‘Florence Knoll 

Credenza’ (1961) created by Florence Knoll, a talented designer and wife of  

Hans Knoll, founder of  the brand, who firmly believed that modern furniture 

should complement architectural space without ever competing with it. The 

‘Florence Table Desk’ is a case in point: a perfectly proportioned round or oval 

table with timeless and elegant lines that are designed to defy the passing 

of  time and made from carefully selected materials. Tops available as veneer, 

marble or glass. Its versatility makes it the ideal replacement for the traditional 

executive desk, nor does it look out of  place in a dining room. Florence Knoll’s 

‘Credenza’ is also celebrating its 60th anniversary. This iconic piece of  storage 

furniture is at home everywhere, whether in a workspace or in the rest of  the 

house. This year also marks the anniversary of  another iconic piece of  Knoll 

furniture: the ‘Pfister Sofa’ (1971) by Charles Pfister. Its understated elegance 

and comfort have stood the test of  time and reflect the designer’s interest in 

practical and sculptural living room furniture.

Implacably modern

FLORENCE KNOLL (1917-2019) © Courtesy of  KnollFLORENCE KNOLL CREDENZA (1961), design Florence Knoll © Courtesy of  Knoll

FLORENCE KNOLL TABLE DESK (1961), design Florence Knoll © Courtesy of  Knoll

PFISTER THREE-SEAT SOFA (1971), design Charles Pfister © Beppe Brancato
Een collector’s item 

    op het kruispunt van  
 magazine en boek…
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Het magazine VILLAS werd gecreëerd 
door Raymond en Elisabeth Naumann, 
uit liefde voor hedendaagse 
architectuur, tuinen en fotografie. 
Het is erin geslaagd met de tijd mee 
te gaan, sinds de eerste publicatie in 
1970 is het niet alleen een iconisch 
blad in België, maar ook in Frankrijk, 
Nederland en Luxemburg.  
VILLAS werd in 2016 overgenomen 
door Alexandra Hombergen en 
verschijnt nu driemaandelijks in twee 
versies (Frans-Engels en Nederlands-
Engels). Tegenwoordig positioneert 
het blad zich als een vaste referentie 
op vlak van architectuur, design, 
decoratie en hedendaagse kunst.

Alexandra, hoe heeft u het  
tijdschrift na de overname nieuw 
leven ingeblazen?
“Na een jaar van gewenning ben 
ik grote veranderingen beginnen 
doorvoeren. Als eerste besloten  
we om twee edities te maken,  
één in Frans-Engels en de andere 
in Nederlands-Engels. Dit omdat 
we niet enkel in België, maar ook in 
Luxemburg, Frankrijk, Nederland en 
Taiwan aanwezig zijn.  
Daarnaast hebben we de structuur 
van het tijdschrift volledig veranderd, 
we hebben zes maanden gewerkt om 
het opnieuw te ontwerpen. Het doel 
was om het magazine duidelijker, 
meer glamoureus en inspirerend 
te maken. Bovendien brengen we 
sinds 2019 vier nummers per jaar 
uit, vroeger waren dit er maar twee. 
Deze verandering had een grote 
impact op de omzet en de verkoop in 
boekhandels. Ten slotte hebben we 
er ook voor gekozen om meer sexy 
inhoud toe te voegen. Zo namen we 
afstand van de technische invulling 
van weleer. We verschoven de focus 
van decoratie naar hedendaagse 
Belgische en internationale 
architectuur, en integreerden nieuwe 
rubrieken zoals Art, Travel en ook 
Patromony. Deze laatste is gewijd aan 
investeringen - niet enkel onroerend 
goed - en heeft het over erfgoed en 
hoe ermee om te gaan.  
VILLAS biedt zo een lokale, 
internationale en panoramische 
kijk op kunst, design, decoratie en 
architectuur. Met andere woorden: 
een totale onderdompeling om te 
inspireren en te verleiden.”

Wie wilt u precies inspireren en 
verleiden?
“De kern van ons doelpubliek bestaat 
uit gevestigde hogere kaderleden met 

één, of zelfs twee of drie panden in 
België en in het buitenland. Ze hebben 
sterke internationale banden en 
ze staan open voor een bepaalde 
levenskunst waarin luxe en elegantie 
samensmelten. Ons lezerspubliek, 
dat tevens bezig is met lifestyle als 
sociale marker, is ook geïnteresseerd 
in vastgoedinvesteringen en de markt 
van luxehotels. Het houdt van advies, 
investeert (in renovaties, materialen, 
keukens en badkamers, terrassen 
en tuinen, enz.), en volgt actief de 
huidige trends.”

Waaruit bestaat de kracht van 
VILLAS?
“Ik zou vooral het aanbod, de ernst 
en de onbetwistbare expertise 
aanhalen, maar ook de chique en 
didactische geest van het magazine 
is een sterkte. Op een eigentijdse 
en gedurfde toon wil het tijdschrift 
toegang bieden tot het beste van het 
high-end aanbod, zowel op lokaal als 
op internationaal niveau. Nog meer 
dan een magazine presenteert VILLAS 
zichzelf als een collector’s item, een 
uniek product van bewezen kwaliteit. 
Met zijn twee edities, waarvan Engels 
de gemene deler is, overschrijdt 
het opwindende en informatieve 
VILLAS zelfverzekerd de grenzen 
door zich te positioneren als een 
internationaal tijdschrift. Natuurlijk 
blijven België, en vooral de Belgen, 
de kern en de ziel van het tijdschrift, 
zowel qua redactionele inhoud als 
qua partnerships. Belgische talenten 
hebben immers niets meer te bewijzen 
op vlak van architectuur en design 
over de hele wereld!”

Hoe zit het met de ontwikkeling in 
het buitenland?
“Hoewel het tijdschrift al in het 
buitenland wordt verdeeld (in 

Belgische talenten hebben 
immers niets meer te 
bewijzen op vlak van 

architectuur en design 
over de hele wereld!

Al
ex

an
dr

a 
Ho

m
be

rg
en

56GRAPHIUS



Spring ’21

 

tuinen. In feite denken we steeds 
meer in termen van permacultuur, we 
zijn op zoek naar meer geavanceerde 
kennis om de energie van de natuur 
te gebruiken en dus geen chemicaliën 

hun machines, als hun materialen, 
etc. Over dat groene aspect gaan 
we volgend jaar veel praten in 
VILLAS. We bespreken materialen, 
woningisolatie, zonne-energie en 

Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en zelfs in Taiwan), is het onze 
wens om verder uit te breiden naar 
belangrijke markten zoals bijvoorbeeld 
Italië. De pandemie heeft hier echter 
voor een stilstand gezorgd. 

In 2022 zullen we zien wat er verder 
in het buitenland mogelijk is. 
Momenteel zijn we bijvoorbeeld een 
Duitse VILLAS aan het ontwikkelen, 
dit met een Duitse regie en Duitse 
adverteerders. Zoiets zou ook 
kunnen in Oostenrijk, een land dat 
economisch rijk is, maar arm op vlak 
van het tijdschriftenaanbod.”

Via het magazine bent u ideaal 
geplaatst om de sector van het 
wonen te overschouwen. Welke 
tendensen ziet u hierin?
“De combinatie van natuur en savoir-
vivre is populair. Mensen verlangen 
naar een uitzonderlijke woning, 
naar emblematische of nieuwe 
merken met hoge kwaliteitsnormen 
en producten die zowel luxueus als 
duurzaam zijn. Er heerst een streven 
naar schoonheid en tijdloosheid in 
alle omstandigheden. In het nu leven, 
en voluit. Durven gaan voor een 
droomwoning dat modern en duurzaam 
is in alle seizoenen. Je omringen 
met goede vrienden en 
professionals. Je blijven openstellen 
voor wat je omringt en die creativiteit 
en allure toelaten in de ruimte.”

Wat zijn de grote toekomstige 
uitdagingen op vlak van wonen?
“Ik denk dat mensen aangenaam, 
comfortabel en luxueus willen 
wonen, maar we denken ook meer 
aan alles wat ‘groen’ is. Ook merken 
gaan hierin mee en zetten steeds 
meer in op energiebesparing, dit 
zowel op vlak van de constructie van 
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Wat zijn voor VILLAS de specifieke 
kenmerken of beperkingen op het 
gebied van drukken?
“Om zo’n hoge afdruk- en bindkwaliteit 
te bereiken is er uiteraard tijd nodig. 
Het binden gebeurt bijvoorbeeld met 
een zeer krachtige lijm omdat het 
onaanvaardbaar is dat er ooit een 
pagina van VILLAS zou loskomen.  
Het blad is voor sommigen een 
collector’s item en een blijvende 
inspiratiebron geworden. Wekelijks 
ontvangen we aanvragen voor oude 
nummers - die op onze website terug 
te vinden zijn. Ook het papier is in de 
loop van de jaren veranderd. Ik heb 
dit twee edities na de overname laten 
wijzigen. VILLAS wordt nu gedrukt 
op premium Périgord Mat-papier. 
Dit papier is inderdaad een beetje 
mat, maar niet overdreven en niet 
korrelig. Het leent zich heel goed voor 
interieurafbeeldingen omdat het reliëf 
duidelijk zichtbaar is.  
Het resultaat is prachtig en mijn 
klanten zijn erg blij als ze het 
tijdschrift zien verschijnen. En ik ook!”

Naumann, die in 1970 VILLAS heeft 
opgericht. Omdat ik zeer loyaal 
ben, zie ik niet in waarom ik van 
drukker zou veranderen zolang ik 
tevreden ben met de service en 
alles perfect verloopt. Ik heb een 
uitstekende band met Fabienne de 
Morteuil. Ik heb dan ook absoluut 
vertrouwen in haar analyse van de 
zaken. Ik weet dat wanneer het VILLAS 
magazine aankomt om gedrukt te 
worden, men 200% van zijn energie 
investeert om alles vlekkeloos te laten 
verlopen. En het resultaat is altijd op 
hetzelfde niveau, dat wil zeggen zeer 
goed gedrukt, verbluffend zelfs! Ik hou 
van onze samenwerking. We hebben 
zeer goede afspraken en er is altijd 
een zeer groot gedeeld vertrouwen. 
Naast wederzijds respect, delen we 
ook dezelfde mentaliteit en eenzelfde 
manier van werken. Het is dus een 
win-winrelatie.”

te hoeven inzetten. Het respect 
voor de omgeving waarin we leven 
wordt een zaak van ons allemaal 
en moet dan ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid worden. Met 
VILLAS willen we mee op zoek gaan 
naar technieken en erover praten 
zodat mensen ideeën krijgen en vooral 
nieuwe mogelijkheden leren kennen.”

Hoe is VILLAS bij Graphius 
terechtgekomen?
“In 2016 nam Graphius Dereume 
Printing over, dat al sinds het begin 
VILLAS uitgaf. Fabienne de Morteuil 
- met wie ik bevriend was geraakt 
tijdens de productie van de gidsen 
voor het tijdschrift Elle – heeft mij 
toen aangeboden om het tijdschrift 
over te nemen. Doorgaan met 
Graphius maakte dus deel uit van 
de continuïteit.”

Welke band heeft u met Graphius?
“Ik associeer Graphius zowel met 
Dereume Printing als met de familie 

Lighting

Light up your life

Qu’elle soit naturelle ou électrique, la lumière est un « jeu » savant qui magnifie l’architecture. Il existe un lien étroit 

entre les bâtiments et la lumière qui les sculpte et les traverse. Même, et peut-être surtout quand elle est ar tificielle, 

elle exprime le meilleur d’elle-même. Un éclairage bien choisi change tout, tenant compte de la structure et de la composition 

d’une maison, d’un appartement, d’un loft, d’une cabane ou d’un château, en essayant de rendre l’esprit scénographique que 

l’on ressent quand on y vit. La lumière a ce don unique de théâtraliser le décor. En matière d’éclairage, nombreuses sont les 

possibilités : directionnel, indirect, lumière diffuse… La température de couleur joue également un rôle essentiel. Générale-

ment on parle de lumière froide versus lumière chaude. L’idée est qu’elle soit la plus proche possible de la lumière du jour. 

Et on ne met pas la même puissance (lumineuse) au-dessus d’un plan de travail que dans un hall d’ entrée, cela dépend des 

usages. Bien éclairer son intérieur est donc tout aussi important que de l’aménager et le décorer. Cela participe à l’ambiance 

d’une pièce, permet de mettre en valeur certains éléments et garantit le confort dans les espaces dédiés, chambre, cuisine, 

salle de bains, bureau... Pour jouer avec la pénombre ou, au contraire, être ébloui. 

Whether natural or electric, light is a feature in its own right that must be perfectly mastered to magnify the architecture. There 

is a close relationship between the building itself  and the light that sculpts and penetrates it. Even when it is ar tificial, or maybe 

especially so, it must be the best version of  itself. In keeping with the structure and composition of  the building, whether a 

house, an apartment, a loft, a cabin or a castle, well-chosen lighting can change everything by bringing out its true character, 

what it means to live there. Light has a unique ability to dramatize the setting. When it comes to lighting, the possibilities are 

endless: from directional or indirect to diffused light... The colour temperature also plays an essential role. As a rule, we talk 

about cold light versus warm light, the idea being that it should be as close as possible to daylight. That being said, a work 

surface demands more brightness than an entrance hall, it all depends on the use. The right lighting is just as important as 

the right furnishings and decorations. It contributes to the atmosphere of  a room, allows certain details to be highlighted and 

makes it more comfortable to use designated spaces such as bedrooms, kitchens, bathrooms, offices, etc., depending on 

whether going for a subdued or dazzling effect.

FLOS, Vertical Light by Ronan & Erwan Bouroullec for La Bourse de Paris (Fondation Pinault) - flos.com 

Text: Raoul Buyle

84 85

50years

Villas Décoration, Ukkel, 230 x 300 mm, 224 p, Perigord Mat 115 g

Ik denk dat mensen 
aangenaam, comfortabel 
en luxueus willen wonen.
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De details  
maken  
het boek

Opvallend in z’n eenvoud
Voor een gevestigde waarde is men geneigd  
om alles uit de kast te halen. Maar voor 
GAL hebben de uitgevers van DE GARAGE, 
cultuurhuis in Mechelen, juist gekozen voor 
degelijkheid en geen franjes. Munken Pure 120g 
met opdikking 1.13 voor het binnenwerk en  - van 
dezelfde familie -  300g voor de cover, bedrukt 
in vier kleuren.

PUR gebonden. Drie, recht toe recht aan, 
boekdelen die telkens een ander aspect van 
het werk van GAL belichten waardoor de 
reproducties van de cartoons zelf alle aandacht 
krijgen. Meer moet dat niet zijn? Of toch, een 
mooi foedraal bundelt de drie delen en zal de 
verzamelaars zeker bekoren.

Een kleinood met intensive care
Joe Hales, designer in Londen, ontwierp voor Idris Khan een mooi 
leporello boekje met de toepasselijke naam: ‘The Seasons Turn’.  
De 40 bladzijden in dit boekje draaien ook naar alle kanten, want het 
zijn drie zig:zag gevouwen stroken die aan elkaar gekleefd werden. 
Eenmaal opengevouwen toont de lange folder het kleurenpallet 
van de vier seizoenen. De opgekleefde platten werden met twee 
verschillende kleuren linnen bekleed en afgewerkt met een vignet. 
Het resultaat is een pareltje dat zowel papier- als kunstliefhebbers 
zal enthousiasmeren. 
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Exclusief
Dat is het minste wat je van de elektrisch aangedreven Polestar I kan zeggen. Evident dat Diederik Serlet, onze opdrachtgever voor dit boek, 
special papers zocht bij de fabrikant van uitzonderlijke papieren bij uitstek : Fedrigoni. Arena rough extra white, Symbol life matt+ premium 
white, Sirio Color Gialloro en Imitline ER/55 Aida Nero, alle luxe in een boekband. Het geheel werd gebonden in Nabuka soft touch leder van 
Winter&Co waardoor het resultaat met één woord te omschrijven valt, chique. Net als de Polestar I zelf. Alweer een schitterend boek om  
fier op te zijn.

A pop of colour
In Fine kunstuitgevers brengt het verzameld werk van Gérard Schlosser in een wel heel 
bijzondere uitvoering. Maar liefst twaalf verschillende boekjes, met afgeronde hoeken,  
gedrukt op Munken Pure 150g en singer gebonden, tonen het werk van de schilder.  
Om de verzameling alle eer aan te doen kan de echte liefhebber de collectie opbergen in een 
met roze linnen beklede klokdoos. Het is een echte eye-catcher die uitnodigt om de inhoud 
te ontdekken. Ons hart gaat er in ieder geval sneller van kloppen.
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“Er zijn heel wat mensen die in dit boek hun gading zullen 
vinden”, aldus Karakusevic Carson Architects. “Studenten, 
professionals, leken,… het doel was om een toegankelijk 
boek te maken, zowel in de rijkdom en verscheidenheid 
aan beelden, de tone of voice, de gebruikte taal en het 
ontwerp. We wilden iets creëren dat het ontwerpproces zou 
demystificeren en de overwegingen en uitdagingen die bij 
het ontwerpen van woningen komen kijken in kaart zouden 
brengen. Ik hoop dat we daarin geslaagd zijn.”

Volkshuisvesting, het begon ooit als een utopisch idee, maar verzandde in de 20ste eeuw uiteindelijk 
in sociale stigma’s. Anno 2021 kent public housing een heropleving, onder meer dankzij Karakusevic 
Carson Architects. Hun nieuwe boek, Public Housing Works, uitgegeven door Lund Humphries, 
getuigt van een positieve visie op sociale huisvesting, ontworpen rond zijn gebruikers. Het is een 
visie die focust op ‘woningen, geen eenheden’. Voor meer uitleg klopten we aan bij Karakusevic 
Carson Architects en Lund Humphries’ Commissioning Editor for Architecture and Design, Val Rose.

Public  
Housing  
Works 

De opkomst, ondergang 
en heropleving 
van de volkshuisvesting
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Val Rose: “Public Housing Works 
is geen standaardmonografie. Het 
boek focust zowel op de mensen en 
de aanpak van Karakusevic Carson 
Architects én hun innoverende kijk 
op huisvestingsontwerp. Het gunt de 
lezer verder ook een blik op de politiek 
en de processen achter de bouw 
van hedendaagse volkshuisvesting. 
Met daarbij de vraag: waar gaat 
volkshuisvesting de komende 15 jaar 
heen? Het boek is er dus niet enkel 
voor architectuurprofessionals en 
-studenten, maar ook voor degenen 
die zich actief bezighouden met 
volkshuisvesting. Ook buurt- en 
huisvestingsactivisten zullen het 
waardevol vinden.”

Wat maakt het boek vandaag zo 
relevant?
VR: “Er is momenteel een ernstig 
woningtekort in het Verenigd Koninkrijk. 
Bovendien swingen de huizenprijzen 
echt de pan uit. Particuliere huizen zijn 
voor heel wat mensen onbetaalbaar 
geworden. Volkshuisvesting is dus 
een belangrijk actueel thema. Veel 
architecten en ontwerpers gaan dan 
ook opnieuw de dialoog aan met de 
sociale woningbouwsector. Samen met 
gemeenten, huisvestingorganisaties, 
coöperaties en consortia van 
gemotiveerde bewoners herdefiniëren 
zij wat wij verstaan   onder ‘sociale 
huisvesting’. Er is een hausse in deze 
sector. Karakusevic Carson loopt 
hierin voorop. Al sinds 2005 ontwerpt 
het bureau award-winning sociale 
woningbouwprojecten in Londen en het 
Verenigd Koninkrijk.”

KCA: “Inderdaad, de afgelopen twee 
decennia hebben we een grote 
verschuiving gezien in attitude en 
aanpak. Gemeenten herwinnen hun 
historische rol als bouwheren en zijn 
verantwoordelijk voor het summum 
van de architectuur in het Verenigd 

Koninkrijk. Het is een zeer boeiend en 
uitdagende evolutie.”

De inhoud van het boek heeft een 
solide opbouw. Kun je daar wat meer 
over vertellen? 
KCA: “Het ontwerpen van huizen en 
gemeenschappen kan complex zijn. 
Vandaar dat deze publicatie de inhoud 
in zes hoofdstukken verdeelt. Elk 
onderdeel zoomt in op  
de verschillende lagen van een plek:  
van buurt, via stedelijke 
blok, naar straat, gebouwen, 
gemeenschappelijke ruimtes, om 
uiteindelijk te belanden bij het huis.”

VR: “De structuur van het boek 
– gaande van grootschalig 
masterplan tot de details van 
interieurappartementen - is nuttig 
voor zowel architecten als studenten. 

Bij mogelijke problemen bij een 
bepaalde ontwerpschaal, kunnen 
ze vergelijken hoe deze praktijk 
het probleem in verschillende 
uiteenlopende projecten heeft 
opgelost. De plannen, doorsneden 
en details van de projecten zijn 
speciaal opnieuw getekend, 
met dezelfde schaal. Dat 
vergemakkelijkt de vergelijking.”

Aan het eind van de 20ste eeuw 
en het begin van de 21ste eeuw 
groeide er een stigma rond wonen 
in volkshuisvestingprojecten. 
Waarom is dat? En kan de negatieve 
perceptie daarrond veranderen? 
VR: “Wonen weerspiegelt politiek en 
samenleving. Al sinds de Thatcher-
jaren is er tegelijk een drang naar 
eigen woningbezit én een compleet 
gebrek aan investeringen in de 

03 Diagram showing townscape, street hierarchy, routes and key open spaces

04 Views of estate in c.2010 and community-engagement events

05 Location plan showing extent of original post-war estate

06 View of new neighbourhood showing Phases 2 and 3

05

06
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De visie van dit boek is positief en 
optimistisch. Maar het is moeilijk 
om over volkshuisvesting in het 
Verenigd Koninkrijk te praten 
zonder te denken aan de brand 
in de Grenfell Tower op 14 juni 
2017, die aan 72 mensen het leven 
kostte. In welke opzichten heeft 
dit tragische incident gevolgen 
voor de volkshuisvesting?
KCA: “Grenfell heeft een 
enorme impact gehad op de 
woningbouwsector. Vooral wat het 
bouwproces betreft: constructie, 
inkoop, beheer en toezicht. Het heeft 
allemaal een enorme impact op het 
uiteindelijke resultaat. De brand 
legde de tekortkomingen in de 
bouwsector bloot. Tegenwoordig gaat 
opnieuw meer en meer aandacht 
naar adequate checks en controles, 
naar de rol die de bewoner kan 
hebben en naar kwaliteit en een 
lange levensduur, in plaats van lagere 
kosten of winst van de aannemer.”

VR: “Gezien de enorme vraag 
naar betaalbare woningen, denk 
ik niet dat de Grenfell-tragedie 
de wens van mensen om in 
sociale woningen te wonen heeft 
verminderd. Woningen moeten 
gewoon degelijk ontworpen zijn, 
met veilige en duurzame materialen 
en goed worden onderhouden. 

lokale autoriteiten creatief beginnen 
nadenken over hoe ze zich toch 
budgetvriendelijke sociale woningen 
kunnen veroorloven. Vandaag zie je 
sociale woningen vaak opduiken naast 
privéwoningen, winkels en andere 
soorten huurwoningen. Het vergroot 
alvast het gemeenschapsgevoel.”

KCA: “Zoals Val zegt, bestaat het 
stigma rond volkshuisvesting in het 
Verenigd Koninkrijk al decennia. Het 
is het gevolg van de verwaarlozing 
van de publieke ruimte, gebrek aan 
onderhoud, onvoldoende financiering, 
slecht beheer en slechte of mislukte 
bouwmethoden. Maar ook de politiek, 
de media en het promoten van eigen 
woningbezit hebben er een hand in 
gehad. De grote nieuwe projecten 
zoals die in dit boek maken deel 
uit van het verschuiven van de 
negatieve percepties. Het is een 
proces dat nog een tijdje zal duren.”

bouw en het onderhoud van sociale 
woningen. Het gevolg ervan was 
dat de openbare woningvoorraad 
uitgeput raakte. Heel veel panden 
moesten gerenoveerd worden, 
andere waren gewoon ongezond 
om in te wonen, met kapotte liften 
en verwarmingssystemen.

De huidige huizencrisis en stijgende 
huizenprijzen zwengelen de vraag 
naar degelijke betaalbare woningen 
opnieuw aan. De wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen worden dan 
ook steeds langer. En hoewel ze 
nog steeds krap bij kas zitten, zijn 
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© Agnese Sanvito

Onze projecten spelen 
sterk in op de voorkeuren 

van mensen, en vaak 
ontstaat de buitenlaag 
door hoe de gebouwen 

er binnenin uitzien. 
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geen eenheden’ - het ontwerpen 
van huizen die de behoeften van de 
bewoners weerspiegelen. Op welke 
manieren bepaalt deze filosofie 
de ontwerpen?
KCA: “Er is bij Karakusevic Carson 
Architects geen dominant visueel 
narratief of een hard of enkelvoudig 
ontwerpmotief. Wij geloven sterk in 
responsieve architectuur, in hoge 
standaarden, hoogwaardige huizen 
en plaatsen. We bereiken dat door 
sterke site-analyse en door te zorgen 
voor een nauwe betrokkenheid met 
bewoners en klanten. Onze projecten 
spelen sterk in op de voorkeuren 
van mensen, en vaak ontstaat de 
buitenlaag door hoe de gebouwen 
er binnenin uitzien. Het werk van de 

met het Karakusevic Carson 
Architects-team. De diversiteit aan 
beeldmateriaal concentreert zich 
uiteraard rond de architectuurpraktijk, 
maar geeft ook de persoonlijkheid 
en energie van de studio weer. 
Architectuur is immers een dynamisch 
creatief proces. We wilden iets 
creëren dat dit weerspiegelde. Naast 
deze ambitie was het een uitdaging 
om in de projectarchieven origineel 
materiaal te vinden, nieuwe ideeën te 
delen en een manier te vinden om de 
variatie te garanderen. We wilden het 
boek boeiend én leesbaar houden.”

De filosofie van Karakusevic Carson 
Architects lijkt te zijn gericht op het 
idee van ‘woningen, 

Helaas zijn er tal van privéflat gebouwen die 
dezelfde problematische bekleding hebben 
als de Grenfell Tower. Het is dus niet enkel een 
kwestie van volkshuisvesting.”

Het boek is zeer visueel: foto’s, computer 
renders, schetsen, secties en diagrammen. 
Wat waren de uitdagingen bij het produceren 
van een dergelijk boek?
VR: “Vanaf het begin lag de focus op de lay-out 
van het boek, terwijl de structuur nog niet 
vast lag.”

KCA: “Alexander Boxill (grafisch ontwerper, 
nvdr) heeft schitterend werk geleverd. 
Hij heeft hiervoor nauw samengewerkt 

01 Axonometric sketch with the buildings of Phase 2 highlighted

02 Ground-floor plan of Phase 2 
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De huidige huizencrisis en 
stijgende huizenprijzen 

zwengelen de vraag naar 
degelijke betaalbare 

woningen opnieuw aan.
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ernaar te verwijzen in een nuttig en 
gezaghebbend boek, dat tegelijk ook 
een prachtig object is.

Het is ook een inspirerend hulpmiddel, 
anders dan een zoekmachine. Het is 
waarschijnlijker dat je nieuwe ideeën 
opdoet terwijl je door een boek bladert 
dan dat je ze vindt door online specifiek 
naar iets te zoeken. Ik zie de twee niet 
per se als concurrentie. Ze bieden 
verschillende diensten en spelen in op 
verschillende behoeften/interesses.”

KCA: “De gebruiker staat centraal in 
dit boek en, hoewel uitgebreid, is het 
een publicatie die lange, uitgesponnen 
traktaten vermijdt. In plaats daarvan 
wordt elk van de 72 projecten 
weergegeven als kortverhalen. Naast 
de continu veranderende beelden 
geloof ik dat dit een goeie manier is 
om de aandacht en het tempo van de 
lezer vast te houden. Het weerspiegelt 
ook de dynamische persoonlijkheid van 
de studio.”

Wat bracht Lund Humphries 
ertoe om met Graphius samen 
te werken voor drukwerk? 
Hoe was de samenwerking?
Hoofd redactie en productie bij Lund 
Humphries, Sarah Thorowgood: “Lund 
Humphries begon (aan het einde van 
de 19e eeuw) als drukker en maakte in 

studio wordt echt geleid door huizen 
en hun levenslange behoeften.”

Het maken van een boek heeft 
een aantal zaken gemeen met het 
ontwerpen van een huis. Je moet ook 
rekening houden met de behoeften 
van de gebruiker – of in dit geval 
de lezer. Op welke manieren 
veranderen boeken als reactie op het 
digitale tijdperk, zeker als je weet 
dat ons eerste instinct is om een   
zoekmachine te raadplegen in plaats 
van de bibliotheek te bezoeken?
VR: “Toegang tot informatie over 
afwerkingen enz., is zeker veel 
gemakkelijker online. Ik geloof dat 
architecten en planners niet dezelfde 
soort technische bibliotheek nodig 
hebben als vroeger.

Er is echter nog steeds een behoefte 
aan en interesse voor boeken 
zoals deze, die de aanpak van een 
toonaangevend bedrijf gedetailleerd 
analyseren. Architecten zijn erg 
visueel en tactiel; ik denk dat er 
altijd een verlangen zal bestaan om 
bouwkundige tekeningen te lezen en 

London is a brick city. Look across  

its vast landscape or its streets and, 

despite an expanding library of  

21st-century material possibilities and 

options, it is still brick that dominates 

the view. The relationship between  

the city and its bricks and mortar 

is an intimate and continuous one, 

going back millennia. Born out of 

necessity, location and resources, and 

transformed through cultural values 

and innovation, it now endures in the 

contemporary psyche and in housing 

through familiarity, design codes and 

planning policy.

This epic relationship started with  

a disaster. After the Great Fire of 

London in 1666, new regulations 

stipulated that houses were to be 

rebuilt in less flammable material,  

and so began the rise of London Stock 

– the ubiquitous building unit hewn 

from the clay of the Thames Basin 

LONDON BRICK: 
THE FABRIC  
OF A CITY 

beneath the city.1 In the 18th century, 

the city’s booming property market 

began to consume this landscape. 

Everywhere in the urban periphery, clay 

was dug up, moulded, dried and fired, 

transforming open land into industrial 

brick fields, and then into endless rows 

of terraced housing for an emerging 

middle class.2  

Bricks are not unique to London. 

Amsterdam, Copenhagen and 

Hamburg are all cities with a strong 

brick tradition. But there is more to 

London’s relationship with brick than 

just locality. London stocks are not like 

the hard and sharp clinker bricks of 

Hamburg;3 they are like the city itself, 

brittle and porous. They are pock-

marked, chip easily and are stained 

and gritty. Yet their versatility, 

abundance and low cost mean that 

they continue to form the backbone  

of the city, as they have for centuries. 

01

1 London stock brick is a type of handmade brick that was used for 

the majority of building in London until the early 20th century. In 

places the clay beneath the city extends to 100 metres.

2 The industry was particularly widespread in Enfield and Edmonton. In 1861, 

there were 115 different brick makers in Edmonton. Alan Cox, Brickmaking:  

A History and Gazetteer, Bedford: Bedfordshire County Council, 1979. 

3 The German word Klinker derives from the high-pitch sound made when 

knocking two bricks together.
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Public Housing Works, 
Lund Humphries,  
Londen, 210 x 260 mm,  
272 p, Magno Matt 170 g

 Views of the studio model workshop with: 

01 Facade model of Kings Crescent, Hackney, scale 1:50

02  Facade model of Hoxton Press, Hackney, scale 1:50

03  Family dwelling section at Dujardin Mews, Enfield, scale 1:25
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Models are not just  
escapist; they are highly  
didactic and communicative, 
revealing structural logic, 
activity and programme.

03
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het naoorlogse tijdperk naam als 
uitgever van kunstmonografieën en 
catalogi raisonnés. Uitgaves die op 
productie- en ontwerpniveau het 
werk van kunstenaars evenveel recht 
probeerden te doen als in de teksten. 
Ondanks het feit dat we het printluik 
al langs uitbesteden, hebben we 
omwille van onze geschiedenis hoge 
eisen op het vlak van drukkwaliteit.

De afgelopen vier jaar hebben we 
voor een aantal hoogwaardige 
drukprojecten al nauw 
samengewerkt met Graphius; los 
van de uitstekende afdrukkwaliteit 
en het vermogen om de kleuren zeer 
nauwkeurig af te stemmen op onze 
Epson-proeven vond ik hun advies 
- van papier tot debossing van het 
covermateriaal - en hun service van 
onschatbare waarde. Zeker met deze 
titel was dat het geval.”  
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“Elk jaar weer een afspraak met het summum 
van antieke en hedendaagse kunst.”

Als België historisch gezien één iets op de kaart gezet heeft, laat het dan kunst zijn.  
Door de eeuwen heen bracht ons land interessante en boeiende kunstenaars voort, van de 

Vlaamse Primitieven in rechte lijn naar Rinus Van de Velde, Kasper De Vos, Matthieu Ronsse 
en Delphine Boël. En waar je kunstenaars hebt, heb je kunstverzamelaars, antiquairs en 

brocanteurs die elke dag de markt afschuimen op zoek naar geschiedkundige pareltjes of 
werk van aanstormend talent. Om hun verzamelde werken aan het publiek te tonen en hun 

galerijen in de kijker te zetten, kunnen ze steevast terecht op kunst- en antiekbeurzen. 
Zoals BRAFA, de Brussels Art Fair, een van de oudste kunst- en antiekbeurzen ter wereld. 

BRUSSELS  ART FAIR
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“De allereerste beurs vond plaats in 
1956 in Zaal Arlequin van de Galerij 
Louiza,” vertelt Beatrix Bourdon, 
managing director bij BRAFA.  
“Het initiatief kwam van Charles Van 
Hove (voorzitter) en Mamy Wouters 
(ondervoorzitter) van de Kamer van 
de Antiquairs van België. Voor de 
eerste Antiekbeurs van België vonden 
de bezielers inspiratie in de Engelse 
en Nederlandse tegenhangers, 
respectievelijk het Grosvenor House 
in Londen en het Prinsenhof te Delft. 
Dat de antiekbeurs net op tijd kwam, 
bleek uit het grote bezoekersaantal en 
het aantal deelnemende antiquairs dat 
elk jaar groter werd. Die eerste edities 
waren een groot succes.”

Welkom in België! 
1995 was voor BRAFA een 
scharnierjaar. Het was de eerste 
keer dat de beurs ook toegankelijk 
was voor buitenlandse antiquairs. 
Tot dan mochten enkel Belgische 
leden van de Koninklijke Kamer van 
de Antiquairs exposeren.
“In de ogen van de Belgische 
antiquairs was dat revolutionair.  
Het Paleis voor Schone Kunsten bleek 
na verloop van tijd te klein en in 2004 
verhuisde de beurs naar de Tour & 
Taxis-site. Een schaalvergroting 
die het toeliet om 130 deelnemers 
uit zowel binnen- als buitenland te 
ontvangen. Het heeft ervoor gezorgd 

dat de Antiekbeurs de laatste jaren 
tot een internationaal evenement 
is uitgegroeid.”

De naam BRAFA bestaat pas sinds 
2009. Zo lang is dat nog niet ... 
“Neen, dat klopt. Maar de naam dekt 
nu wel veel beter de lading. De naam 
“Antiekbeurs van België” of “Foire 
des Antiquaires de Belgique“ 
reflecteerde de evolutie die de beurs 
doormaakte niet. Vandaar de keuze 
BRAFA of Brussels Art Fair.  
Naast de internationalisering kreeg 
de beurs namelijk een bredere 
focus. Je vindt er nu werken gaande 
van archeologie naar moderne en 
hedendaagse kunst.”

BRUSSELS  ART FAIR
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kwalitatief hoogstaand papier. Wij 
zijn hier allemaal fan van mooi en 
zacht papier. Elk jaar opnieuw, bij 
de voorbereiding van de BRAFA-fair, 
zoeken we naar het beste papier, 
checken we wat het best voelt.  
Ook dat is telkens weer een uitdaging, 
want je wil tenslotte niet enkel 
kwaliteit uitstralen, maar ook tonen 
dat je voeling hebt met creatie.”  

gemoedelijkheid, trekken elk jaar 
meer bezoekers aan. En vergeet 
niet: BRAFA wordt georganiseerd 
door de vzw Antiekbeurs van België. 
Dat betekent dat alle inkomsten 
voor 100% in de beurs zelf worden 
geïnvesteerd. Dat is een uniek model.”   

Hoe belangrijk is print binnen het 
communicatie-aanbod van BRAFA? 
“Zeer belangrijk. Wij drukken jaarlijks 
een catalogus op 16.500 exemplaren. 
Daarnaast laten 
we ook onze 
uitnodigingen 
printen, in 
een mooie 
vormgeving 
en op 

Vandaag heeft de beurs een groot 
buitenlands renommee. 
“Jazeker! En het succes wordt elk 
jaar groter. In 2020 klokten we af op 
maar liefst 68.000 bezoekers, meer 
dan het jaar voordien en dat terwijl de 
beurs een dag korter was. Meer dan 
een derde van de bezoekers kwam uit 
het buitenland. Dat is een opsteker, 
want we werken erg hard om de 
internationale naamsbekendheid van 
de beurs te doen groeien. 64% van de 
galerijen zijn niet-Belgisch en komen 
van zowat overal in Europa.”

Wat zijn de verdere doelen van 
BRAFA? 
“Het plan is om de beurs op 
een positieve manier te doen 
groeien. Ik spreek zelf liever in termen 
van ‘evolutie’ dan ‘revolutie’. We willen 
ons aanbod op de beurs verfijnen 
door het vollediger en specifieker 
te maken. Ook willen we strengere 
selectiecriteria hanteren voor de 
galerijen en de tentoongestelde 
werken, zodat we een zo hoog 
mogelijke kwaliteit kunnen 
garanderen. We proberen 
nieuwe bezoekers aan 
te trekken en volgen de 
trends in de evoluerende 
kunstsector op de 
voet. Onze drie 
pijlers, kwaliteit, 
eclecticisme en 

Je vindt er nu werken 
gaande van archeologie 

naar moderne en 
hedendaagse kunst.

Osborne Samuel Gallery - Lynn Chadwick, Cloaked Couple V, 1977, Bronze, H 51 x W 41 x D 44 cm
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Ondertussen woedt er al dik 
anderhalf jaar een pandemie. 
Ook BRAFA deelde in de 
brokken. De editie van 2021 schoof 
op naar 2022, maar ook die wordt 
uitgesteld, tot 2023. Hoe gaan jullie 
daarmee om? 
“In 2021 heeft BRAFA zichzelf opnieuw 
uitgevonden met het initiatief ‘BRAFA 
in the Galleries’, een alternatieve 
editie op basis van een innovatief 
concept dat tentoonstellingen in 
galerijen combineerde met een online 
voorstelling van kunstwerken en 
originele video’s. In moeilijke tijden 
moet je nu eenmaal creatief zijn! Het 
was een gewaagde zet, omdat het ging 
om 129 handelaars, verspreid over 
14 landen en 38 steden. Het resultaat 
was een succes, alle deelnemers 
organiseerden tentoonstellingen 
online of in hun eigen galerij, 
afhankelijk van de coronasituatie in de 
respectievelijke landen. De bezoekers 
konden de tentoonstellingen ook 
bezichtigen op de BRAFA-website, 
waar iedere exposant over een eigen 
pagina beschikte. Hierop konden 
negen kunstwerken in de kijker gezet 
worden. Tot slot maakten heel wat 
deelnemende galerijen zelf een kort 
introductiefilmpje, dit als uitnodiging 

BRAFA wordt 
georganiseerd door 
de vzw Antiekbeurs 

van België.  
Dat betekent dat 

alle inkomsten 
voor 100% in de 

beurs zelf worden 
geïnvesteerd. Dat is 

een uniek model. 

om hun selectie van kunstobjecten 
te komen ontdekken. Al deze filmpjes 
waren terug te vinden in de ‘Video 
Library’ op de homepage van BRAFA 
(www.brafa.art) en werden ook 
uitgebreid gedeeld op sociale media.”

En dit jaar?
“Dit tweede uitstel weegt enorm 
zwaar, zowel voor de organisatie, 
als voor onze exposanten en 
sponsors. We stonden in de 

startblokken en waren er volledig 
klaar voor om er een topeditie van 
te maken. De coronamaatregelen 
staken hier echter een stokje 
voor. We hebben geen garanties 
dat er in januari voldoende 
versoepelingen zullen zijn en namen 
daarom de moeilijke beslissing om 
uit te stellen. We proberen natuurlijk 
opnieuw een mooi alternatief te 
zoeken om onze exposanten in deze 
moeilijke tijden te steunen.”

Gladstone Gallery - Anicka Yi, Wait, 2021, Cherry wood, teak oil, resin, acrylic paint, H 127 x W 101.6 x D 12.7 cm
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Graphius nieuws
Graphius blijft investeren
Bij Graphius blijven we in volle groei. Onze toekomstgerichte 
visie stelt steeds kwaliteit en efficiënte productie 
voorop. Het zal je dan ook niet verbazen dat er heel wat 
investeringen gepland staan voor installatie in 2022.

• De drukcapaciteit in Gent wordt uitgebreid met de investering 
in een Heidelberg XL 106–8 kleurenpers met laktoren. Ook de 
site in Parijs krijgt er een Heidelberg XL106-8 kleurenpers bij.

• Twee volautomatische naaistraten, waarvan één in Gent en één 
in Parijs zal worden geïnstalleerd, vergroten de naaicapaciteit.

• Daarnaast wordt ook op robotisatie verder ingezet. De nieuwe 
naaistraten zullen worden uitgerust met een automatische 
robotarm die de genaaide boekblokken op paletten stapelt. 

• Ook de snij-afdelingen van Gent en Brussel worden 
binnenkort versterkt met een volautomatische 
snijlijn. Deze investering zal de productiviteit, 
de kwaliteit en de ergonomie ten goede komen.

Om aan de toenemende vraag naar hoogkwalitatieve 
foliestempeling op hardcover boeken te voldoen, werd in 
november een nieuwe foliestempelmachine geïnstalleerd. 
Deze machine laat ons toe om in éénzelfde doorgang 
tweemaal te stempelen. Dit resulteert in een heel 
mooie dekking en zorgt ervoor dat ook fijnere tekst op 
materialen zoals linnen kan aangebracht worden. Kortom, 
foliestempeling van het allerhoogste kwaliteitsniveau.
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Meer ruimte = meer 
mogelijkheden
We kijken er al jaren naar uit en eindelijk is het zo ver,  
de uitbreiding van onze Gentse site is een feit.  
Na langdurige onderhandelingen met de overheid, 
konden we in februari de opbouw van onze nieuwe ruimte 
starten. In september waren we klaar om de bijkomende 
2000m² in gebruik te nemen. Dit bleek onmiddellijk 
een groot succes, onze interne logistiek ging er met 
rasse schreden op vooruit en de mogelijkheden voor 
de verdere automatisatie van onze boekbinderij zijn 
enorm. Zaakvoerder Denis Geers is tevreden met het 
resultaat: “Graphius is in continue groei, het is dan ook 
essentieel dat we de fysieke ruimte hebben om onze 
productie verder te optimaliseren. Deze nieuwbouw 
is exact wat we nodig hadden, het is een meerwaarde 
voor zowel onze medewerkers als onze klanten.”
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Graphius Gent  
kreeg een make-over
Van zodra de uitbreiding van onze site in Gent 
afgerond werd, stonden we te popelen om aan 
het volgende project te beginnen. We wilden 
namelijk niet alleen meer ruimte voorzien, 
maar ook onze zichtbaarheid vergroten. 
Daarom kreeg Graphius Gent een kleine 
make-over. Je kan de site nu van ver spotten 
dankzij het grote, lichtgevende logo op de toren 
rond onze papierafzuiginstallatie. Hieronder 
prijkt een klopkader dat ons de mogelijkheid 
biedt om verschillende boodschappen de 
wereld in te sturen. Onze creativiteit loopt 
op volle toeren en we kunnen niet wachten 
om met de verschillende boodschappen 
en ontwerpen aan de slag te gaan.

Naast de verbeterde zichtbaarheid 
optimaliseerden we ook de circulatie op 
het terrein zelf. Verschillende plannen en 
pijlen begeleiden nu onze bezoekers en 
leveranciers naar de juiste plek. De eerste 
reacties zijn alvast enthousiast.

Een persconferentie  
à la Urbanus
We waren al vereerd dat we de langverwachte 
biografie van Urbanus mochten drukken. 
Dat we ook de persconferentie voor ‘En van 
waar dit allemaal komt’ konden organiseren 
was de kers op de taart. Je kon het op 
pagina 29 al lezen, we bereidden ons goed 
voor op het evenement en waren met z’n 
allen zeer enthousiast om journalisten, 
cameraploegen, freelancers en uiteraard 
Urbanus zelf te ontvangen. De persconferentie 
bleek dan ook een succes, enkel lachende 
gezichten verlieten die dag onze gebouwen. 
Uiteraard pikten we zelf een graantje mee 
en maakten we van het moment gebruik om 
ook onze journalist met Urbanus rond een 
tafel te zetten. Wat een boeiend man!
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Heidelberg Benelux nv
info.bnl@heidelberg.com
www.heidelberg.com/bnl

THE COLORS 
OF SUCCESS

De nieuwe 2020 generatie Speedmaster XL 106 is de 
meest intelligente Speedmaster tot dusver. Ontdek de 
innovatieve oplossing voor commercieel drukwerk en 
etiketten- en verpakkingsdruk. Ervaar ongeëvenaarde 
prestaties dankzij intelligente assistenten, naadloze 
automatisatie en een vereenvoudigd productieproces.

Beoordeel zelf maar. 
heidelberg.com/XL106

Nine  
out of 10  
people remember  
a brand after receiving 
its advertising in their 
letterboxes.*

60%   
of people check out 
a brand online after 
receiving a printed 
mailing.*

Print mailings  
to customers 
increase average 
online order value  
by more than 

12%**

It’s time to reconsider 
what you thought you 
knew about print and 
digital marketing.

Scan the QR code or visit  
sappipapers.com/lift-off   
to order your free copy

Sappi’s publication Lift Off will open 
your eyes to what print and digital  
can do together, and prove how
print + digital = marketing results
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