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terwijl Franse wijnboeren vrezen voor hun oogst door de nachtvorst, blijven de belgen voorlopig gespaard. al moeten
zij ook bidden tot de ijsheiligen hen in mei van de nachtvorst verlossen. Drie wijnbouwers over hoe de aprilse grillen
zorgen baren. YANNICK VERBERCKMOES

Wijnboeren bibberen net
iets meer bij nachtvorst
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Is ook kepie van nazi Hermann Göring nep?
hij zich op de mening van een
Duitse historicus aan de univer-
siteit van Hannover, die in zijn
thuisland al langer meewerkt
aan de echtheidscontrole van
museumstukken uit de periode
van het Derde Rijk. Volgens de
historicus is alleen de kinband
van de kepie echt.

Met nazi-erfgoed wordt al ja-
ren grof geld verdiend op allerlei
webshops, veilingen en beur-
zen. Ze zijn erg gewild bij verza-
melaars en musea. “Het gaat
hier om een hoogwaardige ver-
valsing die volledig is gerecon-
strueerd”, luidt het. In de uitleg
die het Legermuseum in een on-
line magazine verschaft over de
kepie wordt volgens hem “geen

bewijs aangedragen waarom dit
stuk authentiek zou zijn”.

De leiding van het Legermu-
seum houdt vol dat van geen en-
kel stuk uit de collectie momen-
teel bewezen is dat het vals is.
Naar de jas van Fegelein werd
in maart een onderzoek ge-
opend, na de klacht van de oud-
medewerker. Binnen het Leger-
museum, dat sinds 2017 deel
uitmaakt van het War Heritage
Institute, woedt een felle
machtsstrijd. Directeur ad inte-
rim Michel Jaupart staat op het
punt officieel benoemd te wor-
den. Niet iedereen vindt dat te-
recht. De klachten van de oud-
medewerker zijn moeilijk los te
zien van deze zaak. (jVh)

Volgens een voormalig
medewerker is de kepie van
Hermann Göring die in het
Koninklijk Legermuseum 
te zien is, vals. De kepie 
van het beruchte hoofd van
de Luftwaffe, kostte 17.000
euro op een veiling in 2008.

De oud-medewerker diende
 begin maart al een klacht in bij
justitie en de International
Council of Museums over de
uniformjas van nazigeneraal
Hermann Fegelein, de schoon-
broer van Adolf Hitler, die in
het Legermuseum in het Brus-
selse Jubelpark hangt. 

De jas, die 24.000 euro heeft
gekost op een veiling in 2012, is

volgens hem een vervalsing. Hij
verwijst naar het papierwerk
van de kleermaker van de uni-
formjas. Daarin is geen spoor
terug te vinden van Fegelein.
Het nummer in het etiket komt
overeen met een pak dat ge-
maakt werd na het einde van
de oorlog. Volgens de oud-me-
dewerker gaat het wellicht om
een echte jas van een nazi-offi-
cier maar is het etiket, waarin
het kledingstuk wordt toegewe-
zen aan Fegelein, vals.

Begin deze week heeft de
man een klacht over de witte
‘zomerkepie’ van Göring toege-
voegd aan zijn dossiers bij jus-
titie en de International Council
of Museums. Hiervoor baseert

Kaye Styles niet
schuldig aan
verkrachting 

rapper kaye Styles (39) is vrijge-
sproken voor de verkrachting
van een 25-jarige vrouw. De
rechter achtte het niet bewezen
dat hij de vrouw misbruikte na
een avondje stappen in leuven.
De twee raakten aan de praat in
een café op de oude Markt. hij
stelde haar voor om haar naar
haar kot te begeleiden. er werd
nagebabbeld en een glas ge-
dronken. Vanaf dan lopen de
meningen uiteen. Volgens
Styles knuffelden en kusten
ze, waarop een vrijpartij
volgde. Volgens de vrouw was
het een verkrachting, waarna
de twee in slaap vielen. De rech-
ter acht de beschuldiging van de
vrouw niet bewezen. (hln)

Lincy Vanlaer (39)
kluisberg, in assent

‘Eigenlijk is zonnebrand
een grotere zorg voor ons’
“Voorlopig hebben we geen
schade ondervonden omdat de
knopjes nog niet ver genoeg
open zijn”, zegt Lincy Vanlaer
van het domein Kluisberg in As-
sent. “De laatste vijftien jaar heb-
ben we wel eens last gehad van
nachtvorst. Vorig jaar gingen de
knoppen al open in maart, om-
dat het toen zo zonnig was. Nu
zijn ze nog dicht, dus zijn ze be-
ter beschermd. Anders zouden
we ons over de vrieskou ook zor-
gen maken. 

“Mijn vader is dertig jaar ge-
leden met de wijngaarden be-
gonnen. Eerst als hobby, dan
professioneel. In onze beginja-
ren hebben we ook gewerkt met
vuurpotten, maar daar zijn we
mee gestopt.  Als ze over twee
weken min 5 of min 6 graden
voorspellen, gaan we moeten in-
grijpen en dan halen we waar-
schijnlijk toch de vuurpotten bo-

ven. Je moet weten dat het een
grote kost is om die te plaatsen.
Op het einde van de rit wordt
het vaak moeilijk om die kosten
er weer uit te halen. 

“De laatste jaren hebben we
eigenlijk meer schade gehad van
zonnebrand. Om de druiven wat
te beschutten, kan je ervoor kie-
zen om minder te ontbladeren,
maar dat heeft ook nadelen. We
weten niet of we die extreme
hitte van de voorbije jaren nu
opnieuw gaan krijgen. Maar de
struiken ontbladeren moet je
voor de zomer al doen. Het is
dus altijd een moeilijke keuze. 

“Vorig jaar verloren we een
vijfde van de oogst aan zonne-
brand. We hebben een vijftal
witte wijnen, een rode en rosé.
Die rosé maken we van merlot
of lemberger. Op die laatste heb-
ben we toen door zonnebrand
een totaalverlies geleden.”

Andries Schepers (45)
beau Marais, in beringen

‘Tot half mei blijft het 
nog bang afwachten’
“We zijn voor een keer gespaard
gebleven”, lacht Andries Sche-
pers, de wijnbouwer van Beau
Marais in Beringen. “Maar als
het goede weer begint en we
krijgen vervolgens een paar we-
ken later opnieuw nachtvorst,
dan hebben wij ook problemen.
Dus het is toch bang afwachten
tot half mei, tot de ijsheiligen,
daarna is er geen kans meer op
nachtvorst.

“Andere jaren heeft de voor-
jaarsvorst ons wel parten ge-
speeld. We zijn bezig sinds 2014
en enkel in 2018 zijn we ge-
spaard gebleven. We hebben al
verschillende dingen gepro-
beerd, zoals warmtekanonnen
en gasbranders. Maar die hiel-
pen niet, omdat ze enkel een
klein stukje opwarmen en wij
een betrekkelijk grote opper-
vlakte hebben. 

“Met de klassieke vuurpotten

hebben we wel al succes gehad,
maar dat is zeer arbeidsintensief
en duur. Dus dan gaat de prijs
van de wijn ook omhoog.  On-
dertussen gebruik ik een speci-
ale snoeimethode om de drui-
venranken te beschermen.
Ik snoei heel laat – pas in maart
– waardoor het ontluiken van de
planten vertraagt. Daarmee win-
nen we nog eens enkele weken. 

“In vergelijking met vroeger
ontbladeren we de planten ook
minder in de zomer. Normaal
moet je de bladeren weghalen,
omdat de druiven dan beter dro-
gen na een regenbui, waardoor
ze geen schimmels ontwikkelen.
Maar nu kiezen we er dus voor
om dat minder te doen. Als wijn-
bouwer werk je met de natuur.
Elke maatregel die je treft, kan
ook een nadeel hebben, dus je
bent voortdurend alles aan het
afwegen. Dat is niet makkelijk.” 

Pieter Raeymaekers (40)
Valke Vleug, in liezele

‘Maandag voor het eerst
vuurpotten aangestoken’ 
“Maandagnacht heeft het voor
het eerst goed gevroren”, zegt
Pieter Raeymaekers van wijndo-
mein Valke Vleug in het Ant-
werpse Liezele. “Toen hebben
we de eerste keer de vuurpotten
aangestoken. Dat zijn een soort
van kaarsen die branden op vet.
We stellen ze op in rasters, zodat
ze de oppervlakte van de wijn-
gaard opwarmen met 2 à 3 gra-
den. Dan krijg je feeërieke beel-
den, zoals in Frankrijk.

“Zodra het te koud wordt,
steken we ze aan. Vorige nacht
was dat om middernacht en dan
hebben ze tot half acht gebrand.
Het was min 5, wat toch echt
koud is. Maar schade hebben we
– voor zover we kunnen zien –
niet opgelopen. 

“De wijngaarden ontluiken in
België zo’n twee weken later
dan in Frankrijk. Daarom den-
ken we dat wijnbouwers er bij

ons nog mee wegkomen. Als het
vriest wanneer de wijnranken
beginnen te ontluiken, gaat het
mis, want dan sterven de knop-
pen af. Het hangt ook wat af van
de druivenrassen, het snoeitijd-
stip en hoe het perceel eruitziet.

“Voorjaarsvorst komt meer
voor dan vroeger, dat merken
we wel. Het klimaat wordt als-
maar wispelturiger. Door de op-
warming van het klimaat, en
ook omdat er intussen veel ken-
nis is over wijnbouw in ons land,
wordt België tegelijk net heel ge-
schikt voor viticultuur (wijn-
bouw, YV). De wijngaarden
schuiven al jaren naar het noor-
den op. Er komen ook in Frank-
rijk wijngaarden bij in de noor-
delijke Loire- of Champagne-
streek. Maar in Bordeaux of de
Languedoc is er veel gerooid,
deels omdat het daar te warm
wordt.”

Volgens een expert in Duitsland zou enkel 
de kinband van het hoofddeksel echt zijn. 
© Wouter Maeckelberghe


