
2 Het Laatste Nieuws     -   

zaterdag18juni2022
GP-   GP-   

dyllischer dan Henk, 
Elsje en hun zoon Lior – 
wat ‘licht’ betekent — 
kun je niet wonen. Om 
tot bij hun boerderij te 
komen banen we ons een 
weg tussen de velden. 
De meeste ervan beho-
ren tot hun eigendom 
van drie hectare. 

«Ik hoef die gelukkig niet te 
onderhouden», lacht Henk als 
we hem erover aanspreken. 
«Een landbouwer doet dat voor 
ons. Het hooi dat hij oogst, is het 
enige hier met een AOC-label, 
de kwaliteitsnorm die ook geldt 
voor wijnen. Het hooi wordt tot 
in Amerika geëxporteerd, want 
door de Provençaalse kruiden 
die ertussen groeien is het heel 
heilzaam voor paarden.»
Hoewel dit een afgelegen plek 
lijkt te zijn, ligt de middeleeuw-
se stad Arles amper drie kilome-
ter verderop. «Je vindt er de 
grootste fotografi eschool van 
Frankrijk. Dat is geen toeval, 
want het licht in deze streek is 

uniek door de vele waters in de 
omgeving. Binnen een cirkel 
van 30 kilometer vind je ook 
alle mogelijke settings: van een 
ongerepte kuststrook over rots-
formaties tot stedelijke buur-
ten. Als fotograaf kun je niet 
meer wensen.»

Kampvuurplaats
Meerdere maanden per jaar 
werkt Henk van hieruit, en 
momenteel is dat aan zijn boek 
‘Lumière sur la Provence’. Mo-
deketens, interieurmerken, be-
roemdheden… Zijn klanten-
bestand is indrukwekkend. 
Henk was ook de vaste fotograaf 
en boezemvriend van Charles 
Aznavour, en heeft een nauwe 
band met de Gipsy Kings. «Het 
zijn mijn buren. We nodigen 
hen af en toe uit voor een 
barbecue op de ofyr en dan 
brengen ze hun gitaar mee.»
De ofyr waarop gebakken 
wordt, staat in het midden van 
de kampvuurplaats, niet ver van 

het zwembad. Iets verderop 
staat de – offi  cieel geregis-
treerd – grootste plataan van 
de Provence, met een omtrek 
van 7,80 meter. «Hij is in 1680 

geplant en heeft wortels tot in 
een waterader. We zouden niet 
zonder kunnen, omdat hij een 
groot deel van ons huis van 
schaduw voorziet. We wonen in 
een mas, een typisch 
Provençaalse hoeve, met een 
blinde muur naar de mistral. 
Die noorderwind blaast de wol-
ken en vervuiling hier weg.»
Het koppel kocht de mas kort 
voor de lockdown in 2020. «Met 
de hulp van Belgische aanne-
mers die 15 uur per dag, zeven 
op zeven werkten, hebben we 
ze in een paar maanden tijd ver-
bouwd. We kampeerden in 
tentjes in de tuin. We houden er 
fantastische herinneringen aan 
over, maar ze leverden vooral 
prachtig werk, door al het 
moderne comfort op een sub-
tiele manier te integreren in het 
historische kader. Zo ging er 
niets van de authentieke 
charme verloren. Vandaag zijn 
we nog meer verliefd op onze 
mas dan toen we ze kochten.»

«De charme  van 1830 met        het comfort van vandaag»

Isabelle Vandenberghe 
chef  Mijn Weekend

Elke week bezoekt onze woonexpert BJÖRN COCQUYT 
een BV om te kijken hoe die van een huis een thuis maakt. 

ten huize van

In café ’t Pandoerken, vroeger dan 
verwacht en temidden halfvolle 
glazen Ginder Ale en Cap Ale: zo  
kwam mijn vader in 1950 ter 
 wereld. Letterlijk tussen pot en pint 
dus, want mémé Hendrika was al in 
arbeid toen ze nog een laatste ron-
de tapte voor ‘Mon’ en ‘Pandake’. 
De broers werden buiten gejaagd 
om meneer doktoor te sommeren, 
maar de kleine besloot zijn komst 
niet af te wachten. Dat er iets mis 
was,  had mémés oudste zuster 
 Marie meteen begrepen. Het kind 
werd met ‘de helm’ geboren, zoals 
dat in de volksmond heette.  Maar 
koelbloedig als immer verwijderde 
zij het vlies van het hoofdje zodat in 
de tapzaal alsnog die verlossende 
schreeuw weerklonk.
Het café was in die jaren en nog 
lang erna het centrum van het 
(dorps)leven. Geen rang of stand 
aan de toog. Meneer de burgemees-
ter dronk er zij aan zij met de man-
nen van de melkerij en hij mocht 
daar ook komen uitleggen waarom 
die put aan het spoor nu nog altijd 
niet  hersteld was.
Tot twee weken voor haar dood in 
juni 2021 woonde mémé Hendrika 
boven ’t  Pandoerken  aan de ‘statie’ 
in Merchtem. Het was inmiddels al 
vele jaren overgenomen door één 
van haar trouwste klanten, ‘den 
 bizon’ (bijnamen worden in volks-
cafés gedragen als eretekens), maar 
af en toe tapte ze er nog een frisse 
pint voor de jongens van de voetbal 
of legde ze een kaartje met oudere 
‘kalanten uit haren tijd’. 
«Jong en oud samenbrengen is de 
grootste verdienste van de volks-
kroeg»,  vinden de cafébazen uit de 
Westhoek op pagina 14-15. Van 
 Poperinge tot Heuvelland staat heel 
dit weekend in teken van het volks-
café . Bazin Kathy verwacht haar 
tweede kindje en  hoopt één ding: 
dat uitgerekend vandaag of morgen 
haar water niet breekt.

Santé!

Tussen pot 
en pint

BURENGESCHIL? 6-7>
De vrederechter 
weet raad

SMEREN! 11>
De grote zonnecrèmetest

TWEEDE LEVEN 21>
Pascale renoveert
huizen voor 
Belgen in Spanje

Toen hij in de jaren 90 topmodellen als Naomi Campbell en Kate 
Moss voor zijn lens haalde, werd Henk Van Cauwenbergh verliefd 
op de Camargue. Sinds een paar jaar heeft de fotograaf in de 
Zuid-Franse regio een prachtige mas uit 1830 als tweede verblijf.

«Binnen een cirkel van 
30 kilometer heb je alle 
mogelijke settings: van 
een ongerepte 
kuststrook over 
rotsformaties tot 
stedelijke buurten. 
Als fotograaf kun je 
niet meer wensen»

Zachte zandtinten

«Een mas in deze omgeving ziet er anders uit dan tien kilometer 
verderop. De mensen bouwden de hoeves met materialen die ze 
in de buurt konden vinden. Vaak waren dat rotsblokken, en in 
ons geval zandsteen uit een groeve vlakbij. De stenen zijn erg 
dik en isoleren prima. Ook de textuur is mooi. We wilden meu-
bels die erbij aansloten, in hetzelfde zachte kleurenpalet en met 
een natuurlijke toets. Omdat ik hun collecties shoot, kende ik 
het gamma van Scapa Home goed. Het lijkt wel alsof hun 
meubels en decoratie voor deze plek gemaakt zijn.»
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«De charme  van 1830 met        het comfort van vandaag»

Puur natuur 
De modulaire sofa deelt de zitruimte op in een 
tv-hoek met zicht op de tuin, en aan de andere 
kant een zone die op de haard is gericht. «Die 
verwarmde vroeger het hele huis. We steken 
hem aan op kille dagen. Hij is zo groot dat we er 
af en toe een lammetje aan het spit op bereiden. 
Met gezelschap rond de haard, geduldig wach-
tend terwijl het water je in de mond komt: ik vind 
dat heerlijke momenten. Het leuke is dat we de 
zitelementen uit elkaar kunnen halen om ze om 
te vormen tot één grote zitbank rond de haard. 
Het is een origineel stuk, net als de balken, en 
daarom behielden we hun natuurlijke kleur. In 
de keuken schilderden we ze wit, omdat we daar 
een deel van het plafond moesten vervangen 
door nieuwe planken.»
Meer info: elsje@henkvancauwenbergh.be

fotograaf Henk Van Cauwenbergh (64)

Eenvoud siert

«Aan de keuken veranderden we 
weinig, want in al zijn eenvoud 
had hij heel wat uitstraling. De 
decoratieve wandtegeltjes, de 
witgepleisterde stenen waarmee 
de kasten gemaakt zijn, de houten 
deurtjes... We decapeerden wel 
het donkere hout om het er wat 
hedendaagser te laten uitzien. 
De oude haard is nu een houtoven 
waar we pizza’s bakken en 
dikwijls zeebaars op grillen. De 
hoge tafel is eerder een toog waar 
gasten graag rondhangen als ze 
op bezoek zijn. Ook al is dit niet de 
of� ciële inkom, toch komen de 
mensen steevast langs hier 
binnen.»

Op logement
Waar mogelijk staken 
Henk en Elsje zelf de 
handen uit de mouwen, 
tijdens de verbouwing én 
bij de inrichting. «Ik speur-
de op de stranden naar 
drijfhout en verwerkte dat 
in meubels, zoals de eet-
tafel in de keuken en de 
wastafel in de slaapkamer. 
We hebben in totaal zeven 
slaapkamers, waarvan 
drie beneden met eigen 
badkamer. Zo hebben we 
genoeg plaats om gasten 
te ontvangen die op 
belevingstrip komen of 
een workshop fotogra� e 
volgen. Als we in België 
zijn, kunnen mensen de 
volledige mas huren.

Thuisgalerie
In de oranjerie op het einde 
van de veertig meter lange 
mas is door de grote, 
openslaande ramen geen 
grens tussen binnen en 
buiten. Het is een plek die 
beschutting biedt als het
’s avonds afkoelt. Henk 
heeft er ook heel wat 
kunstfoto’s hangen. «Ik 
vind dit een betere omge-
ving dan een echte galerie, 
waar ze deel uitmaken van 
een groter geheel. Niet 
alleen omdat mijn werk 
hier alle aandacht krijgt, 
maar ook omdat bezoe-
kers de verhalen erachter 
van mij te horen krijgen. 
Het beeld van de ballerina 
die je ziet door de benen 
van een beroemde mat-
ador maakte ik voor Les 
Ballets de Monte-Carlo. 
Prins Albert van Monaco 
kocht de eerste genum-
merde foto. Ik maak er 
nooit meer dan zeven en 
verkoop ze altijd met 
certi� caat.»

Microklimaat

Het zwembad van 
4,5 bij 13 meter wordt 
het hele jaar door 
verwarmd. «Door de 
mistralwind genieten 
we hier van een 
microklimaat en zijn 
de temperaturen zelfs 
in de winter aange-
naam», zegt Henk. 
Achter de waterval 
zie je de kampvuur-
plaats.

 Henk Van Cauwenbergh 
(64), Elsje (43) en hun 
zoon Lior (7)

De mas kreeg nieuwe 
luikjes in traditioneel 
Provençaals blauw. Ze 
zijn eerder decoratief 
dan praktisch, want 
vanaf de middag werpt 
de enorme plataan 
schaduw op het huis.
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