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Op een bijna documentaire
manier brengt architectuur
fotograaf Niels Donckers 
herkenbare gevels, straten 
en landschappen in beeld. 
Met een scherp oog, vaak 
met humor, registreert hij 
hoe de Vlaming zijn 
persoonlijke ruimte 
afbakent. GEERT VAN DER SPEETEN

Microbiologen hebben een goede toepassing
gevonden voor de wei, het zurige afval

vocht van de productie van yoghurt. Nu moet 
dat over een flink stuk landschap uitgesproeid 
worden, eer het weer in de kringlopen van de 
natuur opgenomen kan worden, zeggen ze. Of je 
moet het vergisten tot methaan, maar erg effici
ent lukt dat niet. (En het stinkt.)

De onderzoekers ontwikkelden twee bacterie
mengsels, eentje dat zich in zijn sas voelt bij 
vijftig graden (een temperatuur die de meeste 
organismen niet overleven), en eentje dat op 
zijn best opereert bij een klassieke dertig gra
den. Stop die in twee reactoren en laat de wei 
achtereenvolgens door beide stromen.

De beestjes doen hun voordeel met de stoffen
die niet in de yoghurt gingen, maar achterbleven
in de wei. Daaronder melksuiker (lactose) en 
vruchtensuiker (fructose), en melkzuur. Best wel 
voedzaam. Aan het eind komen er nieuwe afval
producten uit, waaronder hexaanzuur en octaan
zuur.

Die stoffen kun je weer aan runderen voeren,
in plaats van die vermaledijde antibiotica waar
mee de veekwekers onze volksgezondheid be
dreigen. En met een beetje chemie kun je ze ook 
aaneenknopen tot vetzuren met nog langere ke
tens. Vanaf veertien koolstofatomen mag je zo’n 
keten ‘biobrandstof ’ noemen, en mengen met 
vliegtuigbrandstof. En octaan is op zich al inte
ressant, dat weet elke benzinegebruiker.

Vliegen op yoghurt, wie had dat gedacht? 
Voorlopig is het wel nog voetjes op de grond. 
Want de technologie moet nog flink opgeschaald 
worden en goedkoper worden gemaakt.

Waar is de simpele tijd van Nonkel Bob en 
zijn Melkbrigade, toen je al die technologie niet 
nodig had om melk duurzaam te verwerken? Ge
woon opdrinken, milke melke mol, en de resulte
rende uitwerpselen uitstrooien over het land
schap, als opkikker voor de kringlopen van de 
natuur. 

Vliegen op yoghurt

DESALNIET TEMIN
PIETER  VAN  DOOREN

Voorlopig is het 
wel nog voetjes 
op de grond

‘Ik heb de rol 
gestalte 
gegeven, 
Gandalf is een 
stuk van mezelf ’
De Britse acteur 
IAN MCKELLEN (78) hoopt
in de geplande tvreeks ‘The
lord of the rings’ opnieuw de
rol van de goedaardige 
tovenaar te mogen spelen.

ontduiking en zadelde zijn voormalige 
werkgever zo op met een schuldenberg 
van dertig miljoen euro.

Het bedrijf werd in maart overge
nomen door de investeringsgroep Haeres 
Equita, die het grondig wilde herstructu
reren. Het saneringsplan dat de groep op 
tafel legde, werd eerder dit jaar ver
worpen door de rechter omdat het naar 
verluidt aan het personeelsbestand wil 
morrelen.

Gisteren heeft een rechtbank in 
Alessandria het faillissement uitge
sproken van de wereldwijd bekende 
hoedenmaker. (red)

De deukhoeden 
van Borsalino 
werden door vele
filmsterren 
gedragen.  ©  rr

Er komt een einde aan de productie 
van de beroemde hoeden van het merk 
Borsalino. Het Italiaanse merk, opgericht 
in 1857, is failliet.

Borsalino is vooral bekend van de 
fedora, de typische deukhoed met rand. 
De deukhoeden van Borsalino werden 
vroeger gedragen door de grootste 
sterren uit Hollywood. Het is een van 
die merken die zo ingeburgerd raakten, 
dat ze als soortnaam gelden.

Het bedrijf kwam door wanbeheer in
slechte papieren. De voormalige topman 
van Borsalino, Marco Marenco, werd in 
2015 opgepakt voor fraude en belasting

Mode

Hoedenfabrikant Borsalino failliet

Kempenaers toe behoort. Studio
werk maakte hij nooit. Voor zijn
eerste foto’s, in haast nostalgisch
zwartwit, koos hij klassieke land
schappen  die  mensen  naar  hun
hand hebben gezet. Zoals een idyl
lische  plek  aan  het  water,  om
zoomd door een camping. 

Steeds vaker werd de typologie
van gevels en woningen zijn onder
werp. Met een technische camera
registreerde  Donckers  de  bricà
brac, de wildgroei en de koterijen,
maar  ook  de  creatieve  ingrepen.
Hoe mensen bouwen, verbouwen,
hun  persoonlijke  ruimte  afbake
nen, omgaan met tijd en met ver
val: het levert een continu spel van
transformaties op. Zijn specifieke
aanpak leidde in 2002 tot een op
dracht van bouwmeester Bob Van
Reeth: een  inventarisatie van het
‘Vlaamse  architectuurlandschap’,

E
en  trage  fotograaf,  zo
noemt  Niels  Donckers
zichzelf.  Zijn  onder
werpen  benadert  hij
met veel geduld en em

pathie.  Vaak  keert  hij  ettelijke
keren  terug  naar  een  locatie.  Of
wacht hij het juiste seizoen af. 

‘Timing is alles’, zegt hij. ‘Soms
ben ik een jaar met een foto bezig.
Neem  de  donkere  inrijpoort  van
Simic, een foto uit 2010. De zuil
tjes, de lantaarns, de buxussen: ze
vertonen  een  extreme  vorm  van
symmetrie.  Achter  de  gesloten
poort lijkt het paradijs op te lich
ten, een wereld waar zich van alles
kan  afspelen.  Voor  dat  prille
groen, waar het licht door priemt,
had ik de juiste lentedag nodig.’

Niels Donckers (48) maakt deel
uit  van  een  generatie  archi
tectuurfotografen  waar  ook  Jan

maar dan artistiek ingevuld. 
Na  een  lange  afwezigheid  be

gon  Niels  Donckers  in  2014  op
nieuw  te  fotograferen. Een over
zicht van zijn vroegste en jongste
werk  is  nu  bijeengebracht  in  De
Garage en in een boek. 

Vlaamse Ardennen
Wat de oude  en nieuwe  foto’s

verbindt? ‘De banaliteit van onze
woonomgeving, zou je op het eer
ste gezicht denken. Maar er is ook
meer. Ik oordeel niet, ik registreer.
Dat  doe  ik  eerst  en  vooral  door
mijn  camerastandpunt:  altijd
frontaal. Het zou tot kille, afstan
delijke  opnamen  kunnen  leiden.
Maar wat ik opzoek, is de ruimte
en de spanning die de  toeschou
wer  prikkelt  en  de  waarneming
aanscherpt. Zoals in het tweeluik
Ladeuze  bij  dag/Ladeuze  bij

Het 
wilde 
wonen

Architectuurfoto’s van Niels Donckers 
gebundeld in boek en expo

‘Ladeuze bij dag’.  © Annie Gentils Gallery

‘Bossuyt’ (2013).  ©  Annie  Gentils
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‘Nederlanders staan 
verbaasd te kijken 
naar onze bouwsels:
de ruimtelijke 
ordening is bij 
hen juist over
gereglementeerd’

De inrichting van de cultuurpool 
Kanal, op de voormalige Citroënsite in 
Brussel, zal 150 miljoen euro kosten. Dat 
zei ministerpresident Rudi Vervoort bij 
de ondertekening van de partnerschaps
overeenkomst tussen het Brussels gewest, 
de stichting Kanal en het Centre Pompi
dou. Het museum voor moderne en 
hedendaagse kunst moet eind 2022 of 
begin 2023 de deuren openen. De be
heersovereenkomst gaat over een periode 
van vijf jaar. Kanal rekent op een 
werkingsbudget van 2 miljoen euro per 
jaar, een bedrag dat niet volledig door 
de overheden opgehoest wordt. (belga)

Cultuurbeleid

Vrijdag 22 december wordt er afscheid
genomen van acteur Marc Van Eeghem 
in de Bourlaschouwburg in Antwerpen. 
Jarenlang stond Van Eeghem er zelf op 
de planken, onder meer bij Guy Cassiers 
en Olympique Dramatique. Hij behoorde 
ook lange tijd tot het vaste ensemble van 
Toneelhuis. Zijn uitvaartplechtigheid be
gint om 12 uur. Crematie en asbezorging 
zullen in intieme kring plaatsvinden. 

Marc Van Eeghem overleed vorige 
donderdag op 57jarige leeftijd. Hij suk
kelde al enkele jaren met prostaatkanker. 
Van Eeghem was te zien in tientallen 
series, films en theaterstukken. (ft)

Theater

De kijkers van Ketnet hebben, ‘Ewa ja’
verkozen tot kinderwoord van het jaar. 
bijna 250.000 Vlaamse kinderen hebben 
dit jaar hun stem uitgebracht.

‘Ewa ja’ is niet toevallig de titel van 
een lied, dit jaar uitgebracht door het 
Antwerpse rappersduo SLM. De uitdruk
king betekent zoveel als: ‘Awel ja, het is 
nu zo, maar we maken er het beste van.’

‘Ewa ja’ haalde het van ‘cutie’ (schat
tig), ‘wajo’ (amai), ‘Saai’ (saai) en ‘episch’ 
(geweldig, fenomenaal).

Vorig jaar werd ‘dab’ verkozen tot 
kinderwoord van het jaar, naar de popu
laire dansmove uit de hiphop. (red)

Ketnet

Raymond van het Groenewoud krijgt
op 30 januari de Lifetime Achievement 
Award tijdens de Music Industry Awards. 
Daarmee wil de organisatie de muzikale 
carrière van de zanger belonen. Van het 
Groenewoud heeft in meer dan vier 
decennia ruim dertig albums uitgebracht.

‘Zo’n award maakt me mijmerig’, rea
geert Van het Groenewoud. ‘Maar het is 
dus gelukt: ik kon overleven met datgene 
wat me zo bezighield en houdt.’

De MIA’s reiken sinds 2012 een Life
timeaward uit. Eerder werden De Kreu
ners, Rocco Granata, Luc De Vos, Will 
Tura en Toots Thielemans bekroond. (red)

MIA’s

avond uit 2014. Je ziet een heuvel
achtig,  bosrijk  gebied  in  de
Vlaamse  Ardennen,  een  winter
landschap met dreigende luchten
zoals  Valerius  De  Saedeleer  dat
penseelde.  In  de  diepte  ligt  een
villa  verscholen.  Prachtig  wonen
moet  het  hier  zijn,  denk  je  dan.
Maar  evengoed:  hoe  raak  je  aan
zo’n bouwvergunning?’

Vaak schiet je in de lach bij de
foto’s. Bij een voortuin waar een
boom de volledige voorgevel ver
stopt. Een voetbalveld, omzoomd
door  een uitgevlakte  reclameslo
gan. Een stortplaats van een aan
nemer, met een surrealistisch bui
zenconstructie  als  entree.  Of  bij
een gigantische haag, met een ab
surde vorm: wat verstopt die? 

De  humor,  die  de  beelden
grappig én tegelijk pijnlijk maakt,
is voor Donckers een neveneffect.

‘Ik fotografeer geen tuinkabouter
esthetiek  of  “lelijke  Belgische
huizen” waar je om kan gniffelen.
Snapshots  interesseren  mij  niet.
Al evenmin regisseer  ik. Maar ik
kies wel het licht, de omstandig
heden en het standpunt, die van
mijn foto’s meer dan architectuur
foto’s maken.’ 

Betonstop
Het overzicht bevat zo’n dertig

werken, vaak in groot formaat. Ze
nemen diverse vormen aan: in een
klassieke  lijst,  als  folio’s  recht
streeks  op  de  muur  gekleefd,  in
reeksverband gepresenteerd. 

Donckers  toont  de  kneuterig
heid  van  geïsoleerde  woningen,
verdwaald  in  het  landschap  en
omzoomd  door  witte  betonnen
platen. Hij zoomt in op een nach
telijke  kantoortoren,  waar  nog

zins het gebrek aan uniformiteit,
het wilde bouwen waarbij een fer
mette naast een Spaanse villa kan
opgetrokken  worden.  Nederlan
ders staan er verbaasd naar te kij
ken: de ruimtelijke ordening is bij
hen juist overgereglementeerd.’

Niels  Donckers  laat  zien,  zo
merkt  David  Claerbout  in  een
essay op, dat de rechte lijn in de
Belgische skyline zo goed als ont
breekt.  Individualisme  geeft  de
toon  aan.  ‘Belgen  hebben  haast
pathologisch  individuele smaken
en stijlen ontwikkeld, die elke re
delijkheid  en  eigenlijk  ook  elke
wet tarten.’ 

Niels Donckers.  De  Garage, 
Mechelen,  tot  4/3.  ‘Selected 
works  19922017’  verscheen  bij
Borgerhoff  &  Lamberigts. 
¨¨¨¨è

één bediende achter de verlichte
ramen  aan  het  werk  is.  In  een
soort van zoekplaatje zien we drie
identieke woningen, die toch elk
hun eigen stempel kregen. Even
goed  kijken  we  binnen  in  een
sprookjeslocatie, met centraal een
protserige droomvilla waarvan de
harmonische  vormen  weerspie
geld worden in een vijver.

Monumentaal is de wandeling
door  een  typisch  Belgische  ver
kaveling,  lang voor de betonstop
werd  afgekondigd.  De  reeks  van
zes foto’s heeft een strak ritme. Ze
toont de diversiteit aan woningen,
maar evengoed de ongedefinieer
de  tussenruimtes, de  scheidings
lijn die telkens gemarkeerd wordt
door een verlichtingspaal. 

Wat  is  typisch Belgisch? Daar
valt moeilijk de vinger op te leg
gen, denkt Niels Donckers. ‘Alles

‘Ewa ja’ is kinderwoord 
van het jaar

Lifetime Achievement Award
voor Raymond

Uitvaartplechtigheid 
Marc Van Eeghem in Bourla

Inrichting Citroënsite zal 
150 miljoen euro kosten

‘Ladeuze bij avond’ (2014).  ©  Annie  Gentils  Gallery ‘Boom’ (2017).  ©  Annie  Gentils  Gallery

‘Simic’ (2010).  ©  Annie  Gentils  Gallery‘Untitled’ (1992).  ©  Annie  Gentils  Gallery


