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4 reizen 

O
p het eerste gezicht
lijkt Château de Ma-
zures gewoon iets
verderop te staan.
Onze woning is dui-

delijk van een kleiner formaat. Ze
is gebouwd rond de toegangspoort
tot het domein, aan een brug over
de Vesder. Maar het kasteel, dat
staat toch duidelijk boven op de
heuvel: ’s avonds fel verlicht, statig
en robuust. Links met een grote
kapel en rechts het hoofdgebouw
met twee ronde torentjes. Of niet?

Neen, klopt helemaal niets van.
Het is te zeggen: dat gebouw staat
er wel, maar het is niet het kasteel.
Het is de eigenaar, Philippe Godin,
die me de geschiedenis uit de doe-
ken doet. Het eigenlijke kasteel,
zegt hij, dat staat in Amerika. ‘Nu
ja, dat laatste ben ik nooit gaan
controleren, maar in de jaren zes-
tig is het kasteel wel gekocht door
Amerikanen. Het stond hier naast
mijn woning, en het was drie à vier
keer zo groot. Op oude foto’s kan je
het nog zien. Ze hebben het steen
voor steen afgebroken en meege-
nomen naar de VS om daar op-
nieuw op te bouwen.’

Eeuwenoud erfgoed ging daar-
mee niet verloren voor de streek.
Godin, de burgemeester van Pep-
inster, woont in het echte oude ge-
deelte van het gebouw op de heu-
vel, uit de 16de eeuw. Het is van-
binnen volledig gestript en mo-
dern ingericht, maar behield de
originele robuuste muren. Het in-
tussen verdwenen kasteel zelf
werd pas veel later bijgebouwd,
rond 1860. Rond zijn honderdste
verjaardag werd het dus uiteenge-
haald en verscheept naar Ameri-
ka. Het waren niet de kleinste Bel-
gen die er tot die tijd logeerden,
trouwens. Leopold I zou er nog
verbleven hebben en in het rijtje
eigenaars valt de naam Davignon
meteen op. Julien Davignon, that
is. Minister van Buitenlandse Za-
ken tussen 1907 en 1916.

Gotic-Kea
Gelukkig hadden ze daar in

Amerika niet genoeg plaats om
ook een conciërgewoning te plaat-
sen. Godin kocht die samen met de
rest van het immense domein. Het
is een pareltje. En bij gebrek aan
het echte kasteel claimen wij die
titel dan maar. Ik weet niet hoe dat
in andere kastelen is, maar ‘ons
kasteel’ lijkt vanbinnen heel wat
groter dan je van buitenaf zou den-
ken. Via een knusse woonkamer
met open keuken kom je langs de
trap op een tussenverdieping met
een leeshoek en een aparte televi-
siekamer. De kleinere trap daar
brengt je in het torengedeelte.
Daar bevinden zich twee badka-
mers (één met douche, één met lig-
bad), een toilet en de originele,
krakende en piepende houten
wenteltrap van eind 19de eeuw,
die leidt naar de hoogste torenka-
mer. Aan het eind van de gang be-
vindt zich de tweede slaapkamer.

Alles is kraaknet, de verwar-
ming staat al aan wanneer je bin-
nenkomt en het licht brandt. Nog-
maals, ik weet niet hoe dat zit bij
andere kastelen, maar dat van ons

Het is grijs en ijskoud in 
Pepinster. En dat vinden 
wij... perfect. Het dreigende 
weer past helemaal bij het 
kasteeltje dat we hier een 
weekend ter beschikking 
hebben. Nu ja, kasteeltje: het
is eigenlijk meer de conciër-
gewoning van Château de 
Mazures.  PETER DE LOBEL

De conciërgewoning: net een echt kasteel. © rr
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Het kasteel 
dat geen 
kasteel is

Kerst in Pepinster
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zegt ‘welkom’.
In het interieur overheersen

wit, grijs en zwart – tot en met het
servies. Het is de vrouw des huizes
die de inrichting op zich nam.
Voor de keuken, de verlichting en
de grote stukken heeft ze royaal
maar doordacht gebruikgemaakt
van Ikea. Dat wordt aangevuld
met antiekere zetels en brocante
kastjes. De ramen moeten een
duur detail geweest zijn, de hou-
ten kozijnen zijn stuk voor stuk in
puntbogen gotische stijl. Gotic-
Kea, allez.

Geweien en een boom
Terug op het gelijkvloers moet

je de oprijlaan over om in het sa-
lon te komen. Maar wat deert dat
bij zo’n salon. Om ons te ontvan-
gen is de houtkachel al uren gele-
den aangestoken, het vuur brult
op volle kracht. De muren zijn gro-
tendeels blank gelaten, er staan
twee sofa’s met vrolijke kussens en
fleecedekens. De sfeerverlichting
dompelt de warme ruimte in een
zachte, gouden gloed.

Godin is een fervent jager, ver-
telt hij ons, en dat verklaart de sta-
pel geweien onder in de glazen sa-
lontafel. Het is een detail, maar ze
maken de kamer af. Samen met
het kerstboompje, natuurlijk.
Geen kitscherig plastic geval,
maar een eenvoudige driehoek,
gemaakt van takken, met één
streng lampjes. Less is more, u
kent dat. 

Dat motto indachtig laten we
muziek hier achterwege – een
zeldzaamheid. De ruimte straalt
een heerlijke winterse, huiselijke
rust uit die aanzet tot dikke boe-
ken lezen. En een trappist. Die zat
in ons welkomstmandje dat op ta-
fel stond te wachten, samen met
een fles wijn en verschillende lo-
kale lekkernijen. Ik weet niet hoe
dat normaal verloopt in kastelen,
maar bij ons...

Nepruïnes
In de woning vinden we staf-

kaarten van de omgeving en alle
mogelijke toeristische info. We be-
sluiten het niet moeilijker te ma-
ken dan het is en trekken, kaart in
de hand, de bossen in achter het
voormalige kasteel. Een mogelijk-
heid is om naar de ‘ruïne van Ma-
zures’ te klimmen. ‘Mja’, zegt Go-
din. ‘Da’s eigenlijk geen echte ruï-
ne. Die is hier destijds, toen het
kasteel gebouwd werd, pas opge-
trokken. Maar dan meteen als ruï-
ne, een beetje als een attractie.’
Nepruïnes, daarvoor kruipen we
geen berg op, dus wij de andere
kant uit. Recht de beboste heuvels
in. We volgen de haarfijne lijntjes
op de kaart, over paden die om-
hoog en omlaag gaan, maar toch
vooral omhoog.

Wandelen met de staf-
kaart in de hand?
Gelukkig is er het

gezellige huis om in
thuis te komen. © rr

Alles is kraaknet, de
verwarming staat al 
aan en het licht 
brandt. Ik weet niet 
hoe dat zit bij andere
kastelen, maar dat 
van ons zegt ‘welkom’

Een kasteelgevoel, op een 
prachtig bosrijk domein? 
Geweien erbij? En een knet-
terende haard? Kom naar 
Pepinster. 
De woning is te vinden 
onder code BE-4860-03 op 
www.belvilla.be 
(of via 03 808 09 54).

Oordeel

Zoals het een man en een leider
betaamt, loop ik dapper voorop
met de kaart. Zoals het een jongste
dochter betaamt, loopt zij vlak
achter mij, druk in de weer met
een andere kaart. En zoals het
mijn oudste betaamt, loopt die
achterin te puffen ‘of het nog ver
is’ en pendelt mijn vrouw tussen-
in. 

Door de weelde aan paadjes,
kan ik de wandeling makkelijk op-
rekken of inkorten. Ik besluit dat
we tot boven op de heuvel zullen
gaan, dan een bos doorsteken om
daarna via de andere kant van de
heuvel met een grote boog terug af
te dalen.

Dat blijkt makkelijker gezegd
dan gedaan. Een van de haarlijn-
tjes die we volgen op de kaart lijkt
in het echt niet te liggen waar het
zou moeten liggen. Bovendien
stopt het plots, waar het op de
kaart nog een eind verder gaat.
Terwijl ik een paar honderd meter
op mijn passen terugkeer, hoor ik
achter me gemor opstijgen en zelfs
al een lichte paniek. ‘Papààà, kom-
aan. Straks zijn we verdwaald. Ga
gewoon terug!’ 

Maar zoals het een papa en een
bergführer betaamt, weiger ik ui-
teraard om daarop in te gaan. Ha
neen, zekers! Ik sleur mijn steeds
dramatischer jammerende doch-
ters mee van haarlijntje naar haar-
lijntje, jaag hen helemaal op de
kast door een binnenweg door een
donker naaldbos voor te stellen en
besluit uiteindelijk toch maar toe
te geven. Bij elke stap die we dich-
ter bij de woning komen, wordt er
in de voorhoede, waar mijn doch-
ters nu lopen, meer en meer gela-
chen en gezongen. Achterin zegt
mijn vrouw ‘tuurlijk schat’, wan-
neer ik haar uitleg dat er iets mis
moet zijn met de paadjes omdat ze
niet meer precies zo liggen als op
de kaart.

Eenmaal terug binnen laat ik
de haard weer brullen, wordt een
nieuwe trappist met de décapsula-
teur onthoofd en dekken we die
geweien af met een Monopoly-
bord. Ik zet nog steeds geen mu-
ziek op, maar in mijn hoofd komt
Bing Crosby toch al zachtjes fluis-
teren wat hier overduidelijk is...
it’s beginning to look a lot like
Christmas.

Christmas indeed. En dan wil 
een mens al eens langs een 
kerstmarkt gaan. Die van 
Monschau bijvoorbeeld. Ja, 
Monschau. Achteraf heb ik 
nog proberen te reconstrue-
ren waarom we niet kozen 
voor de kerstmarkt van 
Pepinster zelf, of desnoods 
die van het vriendelijke Eu-
pen. Maar neen, wij beslui-
ten dat als we dan toch de 
wagen moeten nemen, we 
maar ineens ver moeten rij-
den. Naar Monschau dus. 
De parel van de Eifel. De 
Duitse Eifel! Een vet uur rij-
den, maar dan wel naar de 
moeder aller kerstmarkten. 
We zijn uiteraard niet als 
enige op dat idee gekomen. 
Al op drie-vier kilometer van 
het centrum staan wagens 
langs de kant van de weg 
geparkeerd en gaan mensen 
te voet richting Weihnachts-
markt. In de smalle straatjes 
kan je over de koppen lo-
pen. Verrassend is het niet. 
Kraam na kraam zien we 
een ode aan glühwein en de 
vele Duitse varianten van 
worst. Het is er verstikkend 
druk. It’s beginning to look a 
lot like fuck this, denk ik. Tot 
ik plots een koor hoor zin-
gen in de Aukirche. 
Wij naar binnen. En even 
voelt het alsof we in een 
zeemzoete kerstfilm beland 
zijn. Zo een waar we aan 
het eind ‘de ware betekenis 
van Kerstmis’ ingelepeld 
krijgen door een doorschij-
nend Dickens-personage of 
zo, maar wat geeft dat? De 
kerkbanken staan atypisch 
ingedeeld, in een halfrond, 
over de lengte van de kerk. 
De muziek klinkt prachtig. 
Wanneer de laatste noten 
van het lied nog door het 
schip zweven, draait de diri-
gent zich om en kijkt het 
publiek uitnodigend aan. 
‘Und jetzt möchten wir euch 
einladen das nächste Lied ge-
meinsam zu singen.’ Er staat 
nu ook een kinderkoor recht 
en tot onze eigen verbazing 
zijn we even later aan het 
zingen. Eerst ‘Lieber guter 
Weihnachtsmann’ en daarna 
– in de kerk, met een koor 
– ‘Do they know it’s Christ-
mas’. In Monschau kennen 
ze iets van Kerstmis. Fact.

Do they know it’s
Monschau? 


