
Dit was om in te lijsten

Eindejaarslijstjes zijn als minidagboeken. Ze helpen ons terugkijken op wat achter ons ligt. En ze herinneren 
ons eraan dat er, ook in een jaar als 2020, dingen waren die we willen onthouden.

Door An Bogaerts, Laure Vandendaele, 
Bruno Vanspauwen, Simonne Wellekens, 
Veerle Windels Foto's

TERUGBLIK WAT WE WÉL WILLEN ONTHOUDEN VAN 2020

Modejournaliste Veerle Windels
was dit jaar veel minder onderweg, en
toch stond de modewereld niet stil,
merkte ze. Er viel zelfs bijzonder
veel moois te ontdekken.

1. Dé trend: het mondmasker
Met de komst van corona kwam ook dat ene accessoire
in de spotlight te staan: het mondmasker aka mondkap-
je. Visionaire designers als Marine Serre en Alexander
McQueen pakten er in vorige seizoenen al mee uit op
de catwalk, maar de trend werd vooral bevestigd tijdens
de modeweken van september. Mondmaskers komen
vandaag in alle prijscategorieën, kleuren en stoffen,
vaak geassorteerd met de outfit van de dag. Hoewel,
veel hoofdbrekens daaromtrent hadden we de voorbije
weken niet, want we komen nauwelijks buiten. En naar
de bakker fietsen we in jogging.

2. Dé show:
Dries Van Noten winter 2020
Dat corona ons te pakken had, werd erg duidelijk voor
wie eind februari naar het defilé van Dries Van Noten in
Parijs ging. Aan de deur werden mondmaskers uitge-
deeld (dat hadden we nooit eerder meegemaakt) en het
team dat de week tevoren in Milaan had vertoefd, droeg
opvallende zwarte exemplaren die als afschrikeffect wel

konden tellen. De show zelf was een vlucht uit de ellende.
Een soort walhalla vol schoonheid en luxematerialen,
met fluweel en bloemen als toetje. Een heerlijke droom.

3. Dé video: die van Nina Ricci
voor Spring Summer 2021
Het waren nauwelijks echte modeweken in september,
wat er talloze modehuizen toe bracht op een ande-
re manier te communiceren met het publiek. Maison
Margiela maakte er haast een documentaire van, waarbij
je creatief directeur John Galliano via Zoom uitleg zag
geven over de collectie. We keken mee over zijn schou-
der, terwijl hij modellen pasklaar maakte, beelden die
afgewisseld werden met tango dansende mannequins.
De leukste video was die van het modehuis Nina Ricci
en werd ingeblikt door designers Rushemy Botter en
Lisi Herrebrugh. Een mix van Whatsapp-berichten met
natuurbeelden uit Curaçao, collectiebeelden en poppy
muziek. Meer van dat mag volgende keer ook.

4. Hét magazine:
de all black issue van US Vogue
Zwarte modellen: ze mochten al eens op de cover
van Vogue, zelfs in de Amerikaanse editie, waar Anna
Wintour sinds jaar en dag het hoge woord voert. Toen
zij eerder dit jaar op nogal frappante wijze door het slijk
gehaald werd door haar voormalige medewerker André
Leon Talley (in zijn overigens aan te raden memoires

The chiffon trenches) en er daarna tal van negatieve
berichten circuleerden over haar gebrek aan inclusiviteit
in het blad, besliste ze van het belangrijkste nummer van
het jaar een all black issue te maken, met als titel: Hope.
Haar manier om heel even sorry te zeggen en daarna
allicht weer door te gaan met het ophemelen van blank,
slank en rijk.

5. Dé modemarketingtool: Netflix
Wie gekluisterd zat te kijken naar series als The queen’s
gambit, The crown en Ratched op de streamingdienst
Netflix heeft zich allicht verkneukeld in de fenomenale
interieurs en indrukwekkende outfits waarin de persona-
ges van scène naar scène bewogen. Geen beteremanier
om reclame te maken voor esthetiek, voor de impact van
bepaalde tijdperken in de mode (de fifties!), voor moder-
nisme, eclecticisme, exuberantie en wat nog meer, dan
een paar afleveringen te bingewatchen. Om dan tot dat
ene besluit te komen: misschien morgen toch eens iets
anders aantrekken dan diezelfde jogging en sneakers.

6. En nog vier toppers
En op een gedeelde zesde plaats: Tom Van der Borght
die het modefestival in Hyères wint, de eerste vrou-
wencollectie van Raf Simons, de collectie van Thebe
Magugu uit Zuid-Afrika en het geestige gender-benden
– het spelen met genderclichés – van Telfar Clemens op
de Pitti Uomo in Firenze. ◀
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9 INDRUKWEKKENDE
MODEMOMENTEN

Eindejaarslijstjes zijn als minidagboeken.
Ze helpen ons terugkijken op wat achter ons ligt.
En ze herinneren ons eraan dat er, ook in een jaar
als 2020, dingen waren die we willen onthouden.

DoorAn Bogaerts, Laure Vandendaele, Bruno Vanspauwen, SimonneWellekens, VeerleWindels
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1. Dé trend: het 
mondmasker
Met de komst van corona kwam ook 
dat ene accessoire in de spotlight te 
staan: het mondmasker aka 
mondkapje. Visionaire designers als 
Marine Serre en Alexander McQueen 
pakten er in vorige seizoenen al mee 
uit op de catwalk, maar de trend 
werd vooral bevestigd tijdens de 
modeweken van september. 
Mondmaskers komen vandaag in alle 
prijscategorieën, kleuren en stoffen, 
vaak geassorteerd met de outfit van 
de dag. Hoewel, veel hoofdbrekens 
daaromtrent hadden we de voorbije 
weken niet, want we komen 
nauwelijks buiten. En naar de bakker 
fietsen we in jogging.

2. Dé show: Dries Van Noten
winter 2020
Dat corona ons te pakken had, werd 
erg duidelijk voor wie eind februari 
naar het defilé van Dries Van Noten 
in Parijs ging. Aan de deur werden 
mondmaskers uitgedeeld (dat 
hadden we nooit eerder 
meegemaakt) en het team dat de 
week tevoren in Milaan had vertoefd, 
droeg opvallende zwarte exemplaren 
die als afschrikeffect wel konden 
tellen. De show zelf was een vlucht 
uit de ellende. Een soort walhalla vol 
schoonheid en luxematerialen, met 
fluweel en bloemen als toetje. Een 
heerlijke droom.

3. Dé video: die van Nina 
Ricci voor Spring Summer 
2021
Het waren nauwelijks echte 
modeweken in september, wat er 
talloze modehuizen toe bracht op een 
andere manier te communiceren met 
het publiek. Maison Margiela maakte 
er haast een documentaire van, 
waarbij je creatief directeur John 
Galliano via Zoom uitleg zag geven 
over de collectie. We keken mee over 
zijn schouder, terwijl hij modellen 
pasklaar maakte, beelden die 
afgewisseld werden met tango 
dansende mannequins. De leukste 
video was die van het modehuis Nina 
Ricci en werd ingeblikt door 
designers Rushemy Botter en Lisi 
Herrebrugh. Een mix van Whatsapp
berichten met natuurbeelden uit 

Curaçao, collectiebeelden en poppy 
muziek. Meer van dat mag volgende 
keer ook.

4. Hét magazine: de all 
black issue van US Vogue
Zwarte modellen: ze mochten al eens 
op de cover van Vogue, zelfs in de 
Amerikaanse editie, waar Anna 
Wintour sinds jaar en dag het hoge 
woord voert. Toen zij eerder dit jaar 
op nogal frappante wijze door het 
slijk gehaald werd door haar 
voormalige medewerker André Leon 
Talley (in zijn overigens aan te raden 
memoires The Chiffon Trenches) en 
er daarna tal van negatieve berichten 
circuleerden over haar gebrek aan 
inclusiviteit in het blad, besliste ze 
van het belangrijkste nummer van 
het jaar een all black issue te maken, 
met als titel: Hope. Haar manier om 
heel even sorry te zeggen en daarna 
allicht weer door te gaan met het 
ophemelen van blank, slank en rijk.

5. Dé modemarketingtool: 
Netflix
Wie gekluisterd zat te kijken naar 
series als The queen’s gambit, The 
crown en Ratched op de 
streamingdienst Netflix heeft zich 
allicht verkneukeld in de fenomenale 
interieurs en indrukwekkende outfits 
waarin de personages van scène naar 
scène bewogen. Geen betere manier 
om reclame te maken voor esthetiek, 
voor de impact van bepaalde 
tijdperken in de mode (de fifties!), 
voor modernisme, eclecticisme, 
exuberantie en wat nog meer, dan 
een paar afleveringen te 
bingewatchen. Om dan tot dat ene 
besluit te komen: misschien morgen 
toch eens iets anders aantrekken dan 
diezelfde jogging en sneakers.

6. En nog vier toppers
En op een gedeelde zesde plaats: 
Tom Van der Borght die het 
modefestival in Hyères wint, de 
eerste vrouwencollectie van Raf 
Simons, de collectie van Thebe 
Magugu uit ZuidAfrika en het 
geestige genderbenden – het spelen 
met genderclichés – van Telfar 
Clemens op de Pitti Uomo in 
Firenze.

9 indrukwekkende 
modemomenten

Modejournaliste Veerle Windels was dit jaar veel minder onderweg, en toch stond de modewereld niet stil, 
merkte ze. Er viel zelfs bijzonder veel moois te ontdekken.
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1. Wire C #2kabinet 
ontworpen door Muller Van 
Severen
De poëzie van deze Wirekast is dat 
ze de aandacht zo mooi verdeelt 
tussen haar eigen vormentaal en die 
van de objecten die erin worden 
geplaatst. Vijf jaar geleden zag ik ze 
voor het eerst. Een grote versie (#1) 
met een prijskaartje van zo’n 5.000 
euro. Dat is veel geld voor een 
decoratieve kast die bovendien met 
afmetingen van 120 x 180 cm het vrij 
maneuvreren in de keuken (daar zou 
ik ze plaatsen) ietwat onpraktisch 
maakt. Hallelujah dus dat het geniale 
designduo Muller Van Severen 
onlangs een kleinere versie van de 
Wire C lanceerde, de Wire C #2. Met 
afmetingen van 90 x 96 cm veel 
praktischer te integreren in het 
interieur, en tegen een prijs van zo’n 
3.800 euro ook praktischer voor de 
portemonnee. 
www.mullervanseveren.com 

2. Villatapijt ontworpen 
door Axelle Vertommen
De beige golf in de Belgische 
huiskamers is nog maar net 
begonnen of ik ben ze al grondig beu. 
Dé revelatie van het afgelopen jaar is 
wat mij betreft dan ook Axelle 
Vertommen. Wat zij op jonge leeftijd 
doet met vorm, kleur en materiaal is 
zeer verfrissend. Voor haar tapijt 
Villa, in samenwerking met de 
Belgische producent Bomat, liet ze 
zich door het interieur van de 
architectuurparel Villa Cavrois, voor 
de kleuren vond ze inspiratie in het 
oeuvre van Le Corbusier. Maar ook 
wie de referenties niet kent, kan niet 
ontkennen dat dit gewoon een zeer 
mooi tapijt is. Vertommen werd in 
september uitgeroepen tot Young 
Talent Guest of Honour op de 
Contemporary Design Market in 
Brussel. Helemaal terecht voor 
iemand die er zelfs in slaagt om 
krabpalen te verheffen tot design. 
www.axellevertommen.be 

3. Rocketbijzettafeltje van 
Habitat
Geen grote designnaam hier, geen 
jong label of groot verhaal. Hoewel. 
Voor mij symboliseert dit 
bijzettafeltje perfect de geest van 

designlegende Sir Terence Conran. 
Conran opende in 1964 de allereerste 
Habitatwinkel in Londen, een shop 
die later zou uitgroeien tot een 
internationale interieurketen. Hij 
wilde de massa toegang geven tot 
modern design, met democratische 
prijzen en toegankelijke winkels. De 
man overleed dit jaar op 88jarige 
leeftijd. Beschouw dit tafeltje als een 
ode. Toevallig was 2020 ook het jaar 
waarin Habitat, dat nu grotendeels 
in Franse handen is, opnieuw zijn 
pijlen richtte op ons land. Voorlopig 
alleen met een webshop, volgend jaar 
misschien al met een nieuwe boetiek.
www.habitat.eu 

4. Puffy chair ontworpen 
door Faye Toogood
Voor designjournalisten is Faye 
Toogood een beetje Assepoester. De 
Britse begon haar carrière als 
journalist om daarna uit te groeien 
tot een van de meest invloedrijke 
ontwerpers van deze tijd. Toogood 
maakt vooral objecten voor 
verzamelaars en galeries, af en toe 
werkt ze samen met een grote 
producent. Anno 2020 deed ze dat 
met het Deense Hem. Bij de Puffy 
chair die zij maken, wordt de zacht 
gevulde bekleding over een stalen 
frame gedrapeerd. Het resultaat is 
een fluffy cocon om je met 
opgetrokken benen in te nestelen. De 
ideale manier om deze bizarre winter 
door te komen. www.hem.com 

5. Air Vodka van Air 
Company
Wetenschap, design en de liefde voor 
cocktails. Die drie komen perfect 
samen in de Air vodka, een product 
ontwikkeld door Air Company in 
Brooklyn. De ingenieurs van dat 
bedrijf zijn erin geslaagd om CO2 om 
te zetten in alcohol. ‘Wablieft?!’, hoor 
ik u denken. Het klinkt 
onwaarschijnlijk, maar met hun 
gepatenteerde proces kunnen ze 
anderhalve kilo koolstofdioxide, met 
behulp van zonneenergie, omzetten 
in een kilo drinkbare alcohol. Ergo: 
we kunnen de opwarming van de 
aarde wegdrinken. Met mate 
natuurlijk. En een vleugje limoen. 
www.aircompany.com 

5 geniale vondsten

Woonjournaliste An Bogaerts is altijd op zoek naar iets wat goed gemaakt, verleidelijk én geniaal bedacht is. 
Ze zag dit jaar iets te veel beige naar haar zin, maar werd vooral aangenaam verrast door jong en gevestigd 

talent. 

Woonjournaliste An Bogaerts is altijd
op zoek naar iets wat goed gemaakt,
verleidelijk én geniaal bedacht is. Ze zag
dit jaar iets te veel beige naar haar zin,
maar werd vooral aangenaam verrast
door jong en gevestigd talent.

1. Wire C #2-kabinet ontworpen
doorMuller Van Severen
De poëzie van deze Wire-kast is dat ze de aandacht zo
mooi verdeelt tussen haar eigen vormentaal en die van
de objecten die erin worden geplaatst. Vijf jaar geleden
zag ik ze voor het eerst. Een grote versie (#1) met een
prijskaartje van zo’n 5.000 euro. Dat is veel geld voor een
decoratieve kast die bovendien met afmetingen van 120
x 180 cm het vrij maneuvreren in de keuken (daar zou ik
ze plaatsen) ietwat onpraktisch maakt. Hallelujah dus dat
het geniale designduo Muller Van Severen onlangs een
kleinere versie van de Wire C lanceerde, de Wire C #2.
Met afmetingen van 90 x 96 cm veel praktischer te inte-
greren in het interieur, en tegen een prijs van zo’n 3.800
euro ook praktischer voor de portemonnee.
www.mullervanseveren.com

2. Villa-tapijt ontworpen
door Axelle Vertommen
De beige golf in de Belgische huiskamers is nog maar
net begonnen of ik ben ze al grondig beu. Dé revelatie

van het afgelopen jaar is wat mij betreft dan ook Axelle
Vertommen.Wat zij op jonge leeftijd doetmet vorm, kleur
en materiaal is zeer verfrissend. Voor haar tapijt Villa, in
samenwerking met de Belgische producent Bomat, liet
ze zich door het interieur van de architectuurparel Villa
Cavrois, voor de kleuren vond ze inspiratie in het oeuvre
van Le Corbusier. Maar ook wie de referenties niet kent,
kan niet ontkennen dat dit gewoon een zeer mooi tapijt
is. Vertommen werd in september uitgeroepen tot Young
Talent Guest of Honour op de Contemporary Design
Market in Brussel. Helemaal terecht voor iemand die er
zelfs in slaagt om krabpalen te verheffen tot design.
www.axellevertommen.be

3. Rocket-bijzettafeltje van Habitat
Geen grote designnaam hier, geen jong label of groot
verhaal. Hoewel. Voor mij symboliseert dit bijzettafeltje
perfect de geest van designlegende Sir Terence Conran.
Conran opende in 1964 de allereerste Habitatwinkel in
Londen, een shop die later zou uitgroeien tot een interna-
tionale interieurketen. Hij wilde de massa toegang geven
tot modern design, met democratische prijzen en toe-
gankelijke winkels. De man overleed dit jaar op 88-jarige
leeftijd. Beschouw dit tafeltje als een ode. Toevallig was
2020 ook het jaar waarin Habitat, dat nu grotendeels
in Franse handen is, opnieuw zijn pijlen richtte op ons
land. Voorlopig alleen met een webshop, volgend jaar
misschien al met een nieuwe boetiek. www.habitat.eu

4. Puffy chair ontworpen
door Faye Toogood
Voor designjournalisten is Faye Toogood een beetje
Assepoester. De Britse begon haar carrière als jour-
nalist om daarna uit te groeien tot een van de meest
invloedrijke ontwerpers van deze tijd. Toogood maakt
vooral objecten voor verzamelaars en galeries, af en toe
werkt ze samen met een grote producent. Anno 2020
deed ze dat met het Deense Hem. Bij de Puffy chair
die zij maken, wordt de zacht gevulde bekleding over
een stalen frame gedrapeerd. Het resultaat is een fluffy
cocon om je met opgetrokken benen in te nestelen. De
ideale manier om deze bizarre winter door te komen.
www.hem.com

5. Air Vodka van
Air Company
Wetenschap, design en de liefde voor cocktails. Die drie
komen perfect samen in de Air vodka, een product ont-
wikkeld door Air Company in Brooklyn. De ingenieurs
van dat bedrijf zijn erin geslaagd om CO2 om te zetten
in alcohol. ‘Wablieft?!’, hoor ik u denken. Het klinkt
onwaarschijnlijk, maar met hun gepatenteerde proces
kunnen ze anderhalve kilo koolstofdioxide, met behulp
van zonne-energie, omzetten in een kilo drinkbare
alcohol. Ergo: we kunnen de opwarming van de aarde
wegdrinken. Met mate natuurlijk. En een vleugje limoen.
www.aircompany.com
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1. Marchesi Alfieri Alfiera 
Barbera d’Asti 2017
Afgelopen jaar proefde ik jaargang 
2011 van deze wijn: heerlijk, perfect 
verweven met een fluwelige textuur, 
romig zacht en verfijnd, uiterst 
gedistingeerd. Puur hedonisme. Dit 
jaar levert het domein, gevestigd in 
het Piemontese dorpje San Martino 
Alfieri nabij Asti, het resultaat van de 
oogst in 2017, een groot jaar voor de 
barberadruif. De diepdonkere, 
robijnrode wijn heeft dezelfde 
intrinsieke kwaliteit als 2011: pakken 
donker fruit, een complexe en rijke 
materie, een compacte structuur en 
bovenal een grote diepgang. Met wat 
geduld maakt het krachtige karakter 
plaats voor een bijzondere rijke 
smaak.
Verkrijgbaar voor 33,30 euro, 
www.bestcaviar.be

2. Neethlingshof Pinotage 
Owl Post 2018
Wellicht is de pinotage een van de 
boeiendste druiven uit ZuidAfrika. 
Net zoals de pinot noir, een van de 
ouders, leent het ras zich niet 
gemakkelijk voor teelt en vinificatie. 
Lang werden wijnen gemaakt met 
geuren en smaken van stal, rubber en 
verbrand fruit. De interesse bij 
wijnbouwers was dan ook matig. 
Tegenwoordig is de pinotage top. Dat 
bewijst deze wijn met een 
diepdonkere kleur, overweldigende 
geuren van zwart fruit, kruidnagel, 
kaneel, cacao en een rijke smaak. 
Kracht en finesse, concentratie en 
elegantie hangen mooi samen. De 
fijne zuurgraad, de rijpe tannine en 
de romige aroma’s van houtrijping 
met veel fruitexpressie lopen vlotjes 
over de tong. Een echte belevenis.
Te koop voor 19,20 euro, 
www.rouseu.be

3. PrieuréLichine Margaux 
2016
Deze klassieker uit Bordeaux met 66 
procent cabernet sauvignon, 29 
procent merlot en 5 procent petit 
verdot bevestigt ieder jaar zijn status 
van grand cru classé: groots en 
meeslepend, met veel kracht en 
finesse. Herkenbare geuren als cassis, 
grafiet, toast, laurier, nootmuskaat, 

tekenen het boeket. De smaak is 
geraffineerd en elegant, zoals het een 
Margaux past. De rijpe tannine en 
ragfijne zuren worden perfect 
ondersteund door de houtrijping. 
Een jaar of vijf bewaren is geen 
probleem voor deze wijn.
Verkrijgbaar voor 48 euro, 
www.chateaubrillant.be

4. Rasteau Cuvée 1921 Les 
Aphillanthes 2015
Wat mij zo boeit aan de Rhônevallei 
is de grote diversiteit. Het zuiden in 
het bijzonder, met de vele appellaties 
en de variatie aan druivenrassen, 
biedt een bont gezelschap van 
wijnen. Proef deze wijn blind en je 
bent meteen de weg kwijt. Tussen 
Orange en VaisonlaRomaine ligt 
het domein Les Aphillanthes, waar 
deze wijn vandaan komt. De focus 
ligt er op grenache, in deze blend 
verrijkt met carignan en mourvèdre. 
Nobele aroma’s van hout en kruiden 
met klein rood fruit in het verlengde 
lopen door in de zachte, viltige 
smaak. Structuur en kracht zijn 
decent verpakt. Een heerlijke wijn, 
smaakvol en sappig, met een 
nazinderende lengte en een zoet 
einde.
Verkrijgbaar voor 20,80 euro, 
www.vinikusenlazarus.be

5. Graham’s 20 years old 
Tawny Port
Port hoeft geen betoog. Het 
complexe productieproces en de 
veroudering op vat geven deze 
versterkte wijn zijn superieure 
kwaliteit. Graham’s old Tawny heeft 
de kleur van amber met een 
lichtoranje rand. Het boeket is 
luxueus bekleed met tonen van 
gedroogd fruit zoals abrikoos, 
citrusfruit, gekonfijt rood fruit, 
delicieuze toetsen van koffie, toffee, 
noot, sinaasappelschil en wat 
kruidigheid. De rijke smaak begint 
zacht en sappig. De kern is krachtig 
met verpakte alcohol en fijne zuren 
die een knap evenwicht vormen. 
Gewoon schitterend.
Verkrijgbaar voor 54,99 euro, 
alhambra.be

5 hemelse 
wijnen

Wijnkenner Simonne Wellekens verdiepte zich ook 
dit jaar in de schoonheid van goede wijnen. Deze 

toppers brachten momenten van hemels genot.
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1. Alain Bianchin in Overijse
Alain Bianchin heeft de reputatie een 
klassieke Franse chef te zijn, maar 
sinds hij zijn eigen restaurant heeft, 
durft hij combinaties aan die hij 
vroeger angstvallig vermeed.
Een van zijn huidige 
signatuurgerechten is een met nori 
gerookte holle oester in een 
gejodeerde vinaigrette, gecombineerd 
met groene selder en linzen: een 
botsing van minerale en aardse 
smaken, die flink wat opwinding 
veroorzaakt in de culinaire 
genotscentra. De chef houdt 
bovendien de linzen krokant, zodat je 
er een prettig contrast met de zacht
sappige textuur van de oester 
bovenop krijgt.
alainbianchin.be

2. CasseCroûte in Brussel
In het coronajaar moet er ook een 
afhaaladres bij: de top was zonder 
twijfel dat van Karen Torosyan, kok 
en eigenaar van het restaurant Bozar, 
die als geen ander de grote Franse 
culinaire traditie naar de 21ste eeuw 
bracht. Hij heeft zich bekwaamd in 
gerechten in deegkorst, waar geen 
kok zich nog aan waagt omdat ze zo 
veel voorbereiding en vakmanschap 
vragen. Maar wat zijn ze weergaloos 
lekker, zoals zijn tourte charcutière 
van varkensvlees uit de Auvergne en 
kalfsvlees uit de Corrèze met een saus 
van morieljes. Zo’n gerecht in 
deegkorst is zeer geschikt voor 
afhaling: je moet het thuis gewoon 
afbakken in de oven.
bozarrestaurant.be

3. Le Gastronome in 
Paliseul
Je ziet alleen een witte wolk schuim 
op je bord. Maar daaronder gaat een 
gedurfde combinatie schuil: 
gepocheerde oester en puree van 
pastinaak, in een gejodeerde bouillon 
en satéolie. Een van die momenten 
van pure gelukzaligheid waarop ik 
telkens weer hoop wanneer ik de 
benen onder een tafel schuif. Temeer 
omdat het gecombineerd wordt met 
een al even verrassende oxidatieve 
wijn van de Siciliaanse grillodruif, 
die de verrukking compleet maakt. 
Jean Vrijdaghs en Sébastien Hankard 
zijn jonge twintigers die blaken van 

talent en enthousiasme. Zij blazen 
deze voormalige gastronomische 
tempel, die ooit twee sterren had, 
nieuw leven in.
legastronome.be

4. Mondieu in Koksijde
Kalfskop zie je nog zelden op een 
spijskaart wegens veel werk in 
schoonmaak en verwerking, maar 
het uitgeplukte vlees ervan is een 
delicatesse. Chef Iain Wittevrongel 
stelt zijn versie samen in een elegante 
cilindervorm, die hij vervolgens 
krokant bakt en afwerkt met een 
meesterlijk gedoseerde garnituur van 
augurk, ui, tomaat en olijf. Even 
eenvoudig als uitmuntend (wat 
zeldzaam is), en een mooi voorbeeld 
van de ‘mof mof’filosofie van wijlen 
Antonio Carluccio, waartoe de chef 
zich heeft bekeerd: minimum of fuzz, 
maximum of flavour.
mondieu.eu

5. La Tavola in Mons
Twee zijdezachte ravioli met net 
voldoende beet, gevuld met de beste 
ricotta die ik ooit heb geproefd, 
gewenteld in schuimende boter met 
salie en daarover wat oude pecorino 
geraspt. Dit is de Italiaanse keuken 
zoals ze altijd zou moeten zijn, maar 
zelden is: eenvoudig, puur, verfijnd, 
elegant, met weinig ingrediënten, en 
elk ingrediënt van topkwaliteit. De 
jonge chef Charles Broutard is de 
waardige opvolger van zijn vader, de 
nu al legendarische chef Luc 
Broutard. Tip: zijn fritto misto – een 
mix van gepaneerde en gefrituurde 
kleine visjes en zeevruchten die vaak 
verknoeid wordt – is al even 
uitmuntend.
facebook.com/latavolamons

5 culinaire 
hoogtepunten

Culinair recensent Bruno Vanspauwen wisselde het 
restaurantbezoek af met takeaway. Geen klassiek 

overzicht van restaurants dus, maar een terugblik op 
het lekkerste wat hij at. In alfabetische volgorde.
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5 HEMELSE
WIJNEN
Wijnkenner Simonne
Wellekens verdiepte zich
ook dit jaar in de schoonheid
van goede wijnen. Deze toppers
brachten momenten van
hemels genot.

1. Marchesi Alfieri Alfiera
Barbera d’Asti 2017
Afgelopen jaar proefde ik jaargang 2011 van
deze wijn: heerlijk, perfect verweven met een
fluwelige textuur, romig zacht en verfijnd, uiterst
gedistingeerd. Puur hedonisme. Dit jaar levert
het domein, gevestigd in het Piemontese dorpje
San Martino Alfieri nabij Asti, het resultaat van
de oogst in 2017, een groot jaar voor de barbe-
radruif. De diepdonkere, robijnrode wijn heeft
dezelfde intrinsieke kwaliteit als 2011: pakken
donker fruit, een complexe en rijke materie,
een compacte structuur en bovenal een grote
diepgang. Met wat geduld maakt het krachtige
karakter plaats voor een bijzondere rijke smaak.
Verkrijgbaar voor 33,30 euro,www.bestcaviar.be

2. Neethlingshof Pinotage
Owl Post 2018
Wellicht is de pinotage een van de boeiend-
ste druiven uit Zuid-Afrika. Net zoals de pinot
noir, een van de ouders, leent het ras zich niet
gemakkelijk voor teelt en vinificatie. Lang wer-
den wijnen gemaakt met geuren en smaken van
stal, rubber en verbrand fruit. De interesse bij
wijnbouwers was dan ook matig. Tegenwoordig
is de pinotage top. Dat bewijst deze wijn met
een diepdonkere kleur, overweldigende geuren
van zwart fruit, kruidnagel, kaneel, cacao en een
rijke smaak. Kracht en finesse, concentratie en
elegantie hangen mooi samen. De fijne zuur-
graad, de rijpe tannine en de romige aroma’s
van houtrijping met veel fruitexpressie lopen
vlotjes over de tong. Een echte belevenis.
Te koop voor 19,20 euro, www.rouseu.be

3. Prieuré-Lichine Margaux 2016
Deze klassieker uit Bordeaux met 66 procent
cabernet sauvignon, 29 procent merlot en 5
procent petit verdot bevestigt ieder jaar zijn
status van grand cru classé: groots en meesle-
pend, met veel kracht en finesse. Herkenbare
geuren als cassis, grafiet, toast, laurier, noot-
muskaat, peper, zoethout en florale accenten
tekenen het boeket. De smaak is geraffineerd
en elegant, zoals het een Margaux past. De
rijpe tannine en ragfijne zuren worden perfect
ondersteund door de houtrijping. Een jaar of
vijf bewaren is geen probleem voor deze wijn.
Verkrijgbaar voor 48 euro,
www.chateaubrillant.be

4. Rasteau Cuvée 1921
Les Aphillanthes 2015
Wat mij zo boeit aan de Rhônevallei is de grote
diversiteit. Het zuiden in het bijzonder, met de
vele appellaties en de variatie aan druivenras-
sen, biedt een bont gezelschap van wijnen.
Proef deze wijn blind en je bent meteen de weg
kwijt. Tussen Orange en Vaison-la-Romaine ligt
het domein Les Aphillanthes, waar deze wijn
vandaan komt. De focus ligt er op grenache, in
deze blend verrijkt met carignan en mourvèdre.
Nobele aroma’s van hout en kruiden met klein
rood fruit in het verlengde lopen door in de
zachte, viltige smaak. Structuur en kracht zijn
decent verpakt. Een heerlijke wijn, smaakvol en
sappig, met een nazinderende lengte en een
zoet einde. Verkrijgbaar voor 20,80 euro,
www.vinikusenlazarus.be

5. Graham’s 20 years old Tawny Port
Port hoeft geen betoog. Het complexe pro-
ductieproces en de veroudering op vat geven
deze versterkte wijn zijn superieure kwaliteit.
Graham’s old Tawny heeft de kleur van amber
met een lichtoranje rand. Het boeket is luxueus
bekleed met tonen van gedroogd fruit zoals
abrikoos, citrusfruit, gekonfijt rood fruit, deli-
cieuze toetsen van koffie, toffee, noot, sinaas-
appelschil en wat kruidigheid. De rijke smaak
begint zacht en sappig. De kern is krachtig
met verpakte alcohol en fijne zuren die een
knap evenwicht vormen. Gewoon schitterend.
Verkrijgbaar voor 54,99 euro, alhambra.be

3 X BEAUTY

Zelfs in chaos zit een zekere
pracht. Beautyjournaliste
Laure Vandendaele verzamelde
de mooiste beauty-producten
die de wereld dit jaar cadeau kreeg.

1. In een oogopslag
De keren dat ik mijn lippen sinds maart in
een felle kleur stiftte, zijn op één hand te tel-
len. Het beloofde opbeurende effect van het
binnenshuis met een rode mond rondlopen
bleef uit en toen het mondmasker zijn intre-
de deed, gaf ik het helemaal op. Ook de rest
van mijn make-up bleef in 2020 eerder sober,
op mijn wimpers na. Die kregen dagelijks een
lik van de beste mascara die ik in tijden uit-
probeerde. Makers van mascara hebben va-
ker dan niet de neiging om de competenties
van hun product zwaar te overschatten, maar
deze nieuwkomer doet alles wat ik van een
mascara verwacht. Met het dubbel gebogen
borsteltje heb ik aan één beweging genoeg
om mijn wimpers te krullen en te liften, de
formule met vezels zorgt voor een verlengend
effect. Halverwege het opmaken sta ik steeds
versteld van het grote verschil tussen het oog
mét en zonder mascara. Subtiel is deze mas-
cara niet, maar dat is voor mij net een plus-
punt. Al was hetmaar omde aandacht van die
sporadische ‘maskne’, acne door het dragen
van een mondmasker, af te leiden.
The Falsies Lash LiftMascara vanMaybelline,
14,99 euro (bij Di en Kruidvat)

2. Steil in stijl
Er zijn twee soorten vrouwen. Zij die met nat
haar op de trein stappen en daar later met
een aanvaardbare coupe weer uitstappen en
zij … die dat kleine geluk niet gegund is. Ik be-
hoor zonder twijfel tot die tweede groep. Een
goede haardroger en steiltang zijn dan ook
noodzakelijk om mijn wilde haren – een basis
van pijpenkrullen met daarover een laag plui-
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In een oogopslag
De keren dat ik mijn lippen sinds 
maart in een felle kleur stiftte, zijn op 
één hand te tellen. Het beloofde 
opbeurende effect van het 
binnenshuis met een rode mond 
rondlopen bleef uit en toen het 
mondmasker zijn intrede deed, gaf ik 
het helemaal op. Ook de rest van 
mijn makeup bleef in 2020 eerder 
sober, op mijn wimpers na. Die 
kregen dagelijks een lik van de beste 
mascara die ik in tijden uitprobeerde. 
Makers van mascara hebben vaker 
dan niet de neiging om de 
competenties van hun product zwaar 
te overschatten, maar deze 
nieuwkomer doet alles wat ik van een 
mascara verwacht. Met het dubbel 
gebogen borsteltje heb ik aan één 
beweging genoeg om mijn wimpers 
te krullen en te liften, de formule met 
vezels zorgt voor een verlengend 
effect. Halverwege het opmaken sta 
ik steeds versteld van het grote 
verschil tussen het oog mét en 
zonder mascara. Subtiel is deze 
mascara niet, maar dat is voor mij 
net een pluspunt. Al was het maar 
om de aandacht van die sporadische 
‘maskne’, acne door het dragen van 
een mondmasker, af te leiden.
The Falsies Lash Lift Mascara van 
Maybelline, 14,99 euro (bij Di en 
Kruidvat)
Steil in stijl
Er zijn twee soorten vrouwen. Zij die 
met nat haar op de trein stappen en 
daar later met een aanvaardbare 
coupe weer uitstappen en zij … die 
dat kleine geluk niet gegund is. Ik 
behoor zonder twijfel tot die tweede 
groep. Een goede haardroger en 
steiltang zijn dan ook noodzakelijk 
om mijn wilde haren – een basis van 
pijpenkrullen met daarover een laag 
pluizende golven – in bedwang te 
houden. Sinds dit jaar gebeurt dat 
verrassend snel met de snoerloze 
steiltang van Dyson. Behalve van 
stofzuigers kent dit merk ook 
verrassend veel van vernieuwende 
haartoestellen. Zo heeft de steiltang 
flexibele platen die de haarlok als het 
ware omarmen. Hierdoor wordt de 
hitte gelijkmatig verdeeld en blijft de 
haarschade beperkt – in tegenstelling 
tot bij toestellen die met hoge hitte 

voor wie net als ik na elke wasbeurt 
op stylingtools is aangewezen. De 
afwezigheid van een snoer biedt 
voordelen. Zo zit de kabel niet langer 
in de weg wanneer je beach waves wil 
maken en kun je je haar overal in 
model brengen, van de badkamer tot 
– zoals tijdens de eerste lockdown 
uitvoerig getest – de tuin.
Corrale van Dyson, 499 euro
Van eigen bodem
Corona hield lelijk huis in de 
beautysector. Zo bleef je even 
verstoken van persoonlijk advies in 
eigenzinnig geurende 
nicheparfumerieën. Toch viel er de 
afgelopen maanden binnen de 
landsgrenzen ook goed nieuws te 
rapen. Visagiste en ondernemer 
Caroline Rigo lanceerde met 
i.am.klean een luxueus, duurzaam 
cosmeticamerk met minerale make
up. De poeders, oogschaduwkleurtjes 
en foundations zijn vrij van 
kleurstoffen en parfum, wat de kans 
op allergische reacties aanzienlijk 
verkleint. De Antwerpse bio
ingenieur Maayke Ruyffelaere 
realiseerde haar droom en richtte een 
lijn voor natuurlijke huidverzorging 
op met producten op basis van 
rozenbottelolie: Maiwe. Net op tijd 
voor de eindejaarsperiode opende de 
Belgische webwinkel Sqón de 
deuren. Bezielster Sanne De Lee ging 
op zoek naar duurzame, 
milieuvriendelijke alternatieven voor 
vaak vervuilende producten en 
bundelde die volgens zes 
verschillende badkamerrituelen. Wie 
nog op zoek is naar een cadeautip: ik 
ontvang graag de relaxbox met 
daarin een geurkaars, scrub, 
gezichtsmasker en scrubhandschoen. 
Om 2020 ontspannen en in 
sqonheid af te sluiten.
I.am.klean, vanaf 14,99 euro, 
iamklean.be
Rosehip Oil Serum, Maiwe, 38 euro, 
maiweskin.com
Sqon.be

3 X beauty

Zelfs in chaos zit een zekere pracht. Beautyredactrice 
Laure Vandendaele verzamelde de mooiste 

beautyproducten die de wereld dit jaar cadeau kreeg.
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zende golven – in bedwang te houden. Sinds dit
jaar gebeurt dat verrassend snel met de snoerlo-
ze steiltang van Dyson. Behalve van stofzuigers
kent dit merk ook verrassend veel van vernieu-
wende haartoestellen. Zo heeft de steiltang flexi-
bele platen die de haarlok als het ware omarmen.
Hierdoor wordt de hitte gelijkmatig verdeeld en
blijft de haarschade beperkt – in tegenstelling
tot bij toestellen die met hoge hitte werken. Dat
is een groot voordeel voor wie net als ik na elke
wasbeurt op stylingtools is aangewezen. De af-
wezigheid van een snoer biedt voordelen. Zo zit
de kabel niet langer in de weg wanneer je beach
waves wil maken en kun je je haar overal in model
brengen, van de badkamer tot – zoals tijdens de
eerste lockdown uitvoerig getest – de tuin.
Corrale van Dyson, 499 euro

3. Van eigen bodem
Corona hield lelijk huis in de beautysector. Zo
bleef je even verstoken van persoonlijk advies in
eigenzinnig geurende nicheparfumerieën. Toch
viel er de afgelopen maanden binnen de lands-
grenzen ook goed nieuws te rapen. Visagiste en
ondernemer Caroline Rigo lanceerde met i.am.
klean een luxueus, duurzaam cosmeticamerk
met minerale make-up. De poeders, oogscha-
duwkleurtjes en foundations zijn vrij van kleur-
stoffen en parfum, wat de kans op allergische
reacties aanzienlijk verkleint. De Antwerpse
bio-ingenieur Maayke Ruyffelaere realiseerde
haar droom en richtte een lijn voor natuurlijke
huidverzorging op met producten op basis van
rozenbottelolie: Maiwe. Net op tijd voor de ein-
dejaarsperiode opende de Belgische webwinkel
Sqón de deuren. Bezielster Sanne De Lee ging
op zoek naar duurzame, milieuvriendelijke al-
ternatieven voor vaak vervuilende producten en
bundelde die volgens zes verschillende badka-
merrituelen. Wie nog op zoek is naar een
cadeautip: ik ontvang graag de relaxbox met
daarin een geurkaars, scrub, gezichtsmasker en
scrubhandschoen. Om 2020 ontspannen en in
sqonheid af te sluiten.
I.am.klean, vanaf 14,99 euro, iamklean.be
Rosehip Oil Serum, Maiwe, 38 euro,
maiweskin.com en Sqon.be

5 CULINAIRE
HOOGTEPUNTEN

Culinair recensent Bruno
Vanspauwen wisselde het
restaurantbezoek af met takeaway.
Geen klassiek overzicht van
restaurants dus, maar een
terugblik op het lekkerste wat
hij at. In alfabetische volgorde.

1. Alain Bianchin in Overijse
Alain Bianchin heeft de reputatie een klas-
sieke Franse chef te zijn, maar sinds hij zijn
eigen restaurant heeft, durft hij combinaties
aan die hij vroeger angstvallig vermeed.
Een van zijn huidige signatuurgerechten
is een met nori gerookte holle oester in
een gejodeerde vinaigrette, gecombineerd
met groene selder en linzen: een botsing
van minerale en aardse smaken, die flink
wat opwinding veroorzaakt in de culinaire
genotscentra. De chef houdt bovendien de
linzen krokant, zodat je er een prettig con-
trast met de zacht-sappige textuur van de
oester bovenop krijgt.
alainbianchin.be

2. Casse-Croûte in Brussel
In het coronajaar moet er ook een afhaal-
adres bij: de top was zonder twijfel dat van
Karen Torosyan, kok en eigenaar van het
restaurant Bozar, die als geen ander de grote
Franse culinaire traditie naar de 21ste eeuw
bracht. Hij heeft zich bekwaamd in gerech-
ten in deegkorst, waar geen kok zich nog
aan waagt omdat ze zo veel voorbereiding
en vakmanschap vragen. Maar wat zijn ze
weergaloos lekker, zoals zijn tourte charcu-
tière van varkensvlees uit de Auvergne en
kalfsvlees uit de Corrèze met een saus van
morieljes. Zo’n gerecht in deegkorst is zeer
geschikt voor afhaling: je moet het thuis
gewoon afbakken in de oven.
bozarrestaurant.be

3. Le Gastronome in Paliseul
Je ziet alleen een witte wolk schuim op je
bord. Maar daaronder gaat een gedurfde
combinatie schuil: gepocheerde oester en
puree van pastinaak, in een gejodeerde
bouillon en saté-olie. Een van die momenten
van pure gelukzaligheid waarop ik telkens
weer hoop wanneer ik de benen onder een
tafel schuif. Temeer omdat het gecombi-
neerd wordt met een al even verrassende
oxidatieve wijn van de Siciliaanse grillo-druif,
die de verrukking compleet maakt. Jean
Vrijdaghs en Sébastien Hankard zijn jonge
twintigers die blaken van talent en enthou-
siasme. Zij blazen deze voormalige gastro-
nomische tempel, die ooit twee sterren had,
nieuw leven in. le-gastronome.be

4. Mondieu in Koksijde
Kalfskop zie je nog zelden op een spijskaart
wegens veel werk in schoonmaak en verwer-
king, maar het uitgeplukte vlees ervan is een
delicatesse. Chef Iain Wittevrongel stelt zijn
versie samen in een elegante cilindervorm,
die hij vervolgens krokant bakt en afwerkt
met een meesterlijk gedoseerde garnituur
van augurk, ui, tomaat en olijf. Even eenvou-
dig als uitmuntend (wat zeldzaam is), en een
mooi voorbeeld van de ‘mof mof’-filosofie
van wijlen Antonio Carluccio, waartoe de
chef zich heeft bekeerd: minimum of fuzz,
maximum of flavour. mondieu.eu

5. La Tavola in Mons
Twee zijdezachte ravioli met net voldoende
beet, gevuld met de beste ricotta die ik
ooit heb geproefd, gewenteld in schuimen-
de boter met salie en daarover wat oude
pecorino geraspt. Dit is de Italiaanse keuken
zoals ze altijd zou moeten zijn, maar zelden
is: eenvoudig, puur, verfijnd, elegant, met
weinig ingrediënten, en elk ingrediënt van
topkwaliteit. De jonge chef Charles Broutard
is de waardige opvolger van zijn vader, de
nu al legendarische chef Luc Broutard. Tip:
zijn fritto misto – een mix van gepaneerde
en gefrituurde kleine visjes en zeevruchten
die vaak verknoeid wordt – is al even uitmun-
tend. facebook.com/latavolamons
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