De deining en
poëzie van meren
Tekst: Claude Muyls

Water, bron van leven … Voor de mens, de zee, stromen, rivieren en meren. Deze
laatste vleien zich in steeds veranderlijke landschappen; onder een trillende hemel
zijn ze een toonbeeld van geheimzinnige kalmte, die plots kan worden verstoord
door een hevig onweer. Echte kunstwerken! De Schotse dichter Walter Scott, Lord
Byron en Alphonse de Lamartine hebben deze meren bezongen. Het bekendste
ballet, ‘Het Zwanenmeer’ van Piotr Ilitch Tchaïkovski, gebaseerd op een libretto
van Vladimir Begichev en geïnspireerd op een Duits volksverhaal, blijft een van de
choreografische meesterwerken. Op deze dikwijls mythische plaatsen hangt magie
in de lucht … Een verslag van wandelingen als gebeden, die onderbroken worden
door bijzondere, prestigieuze stopplaatsen.

De indrukwekkende omgeving van het Comomeer, vakantieoord voor vips.

E

en zacht geruis, hardnekkige mist en dan
de onthulling van een meer dat zachtjes
wakker wordt in een vaak bergachtig landschap. De eerste deining van het meer herinnert
je eraan om met volle teugen te genieten van deze
poëtische plaats. Ik voel me gedragen door een
positieve, zachte energie en geef me over aan het
ritme van de natuur.

Het glamoureuze Comomeer
“De mooiste plek ter wereld” schreef de Franse romancier Stendhal. Deze magische plaats was het lievelingsonderwerp van alle 19de-eeuwse romantici. In
de Vooralpen op zo’n 45 km ten noorden van Milaan
ligt het meer verzonken tussen bergen die zich spie-

gelen in het water. De ‘groten’ van deze aarde hielden en houden nog steeds van Como. Verdi, Liszt,
Wagner, Henri James, Visconti, Hitchcock, Frank
Sinitra maar ook recentere beroemdheden zoals
de meest sexy vrijgezel George Clooney: zij waren
en zijn allemaal gecharmeerd door de poëzie van
deze plaats. De zachte melancholie van nevels die
soms de oevers, tuinen en dorpen verhullen zodat
het lijkt alsof ze nooit meer te voorschijn zullen komen, overvolle terrasjes bij de eerste zonnestralen,
het vrolijke geklots van water, boten en vaporetto’s
die over het diepe, nachtblauwe meer glijden,....
Factoren die het gelukzalige gevoel dat je hier krijgt
enkel versterken. Como heeft een sterrenstatus en
was de setting van een aantal bekende films zoals
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Een vleugje Italiaans, Frans en design in de ontmoetingshal van het hotel.

‘Rocco e i suoi fratelli’ van Luchino Visconti
(1960), ‘Ocean’s Twelve’ van Stephan Soderberg (2004) en ‘Casino Royale’ (James Bond)
van Martin Cambell (2006). Met een diepte
van 410 meter is Como het diepste meer van
Italië. Er zijn ook tal van interessante plekjes
in de omgeving. In het dorp Bellagio liggen
roze huizen en aristocratische woningen verspreid in het voorgebergte dat zich uitstrekt
tussen de drie armen van het meer. Ik neem
uitgebreid de tijd voor een bezoek aan de
smalle dorpsstraatjes, de arcades met zijdeen borduurwerkspeciaalzaken, de tuinen met
de geuren van camelia’s, rozen- en mirtestruiken en sinaasappel- en granaatappelbomen.
De Sint-Jacquesbasiliek is een meesterwerk
uit de Romaanse architectuur dat prominent
aanwezig is in het dorp en dateert van tussen 1075 en 1125. Como is een drukbezocht
oord; een beroemd hotel vinden als uitvalsbasis maakt deel uit van zijn mythische allures.
Het Grand Hotel Villa Serbelloni is één van de
oudste en meest stijlvolle hotels aan het meer
en het enige vijfsterrenhotel in de streek. Een
plek die zelfs de grootste beroemdheden doet
wegdromen. Het hotel behoort toe aan een familie die er al eeuwen woont. Het interieur is
een toonbeeld van charme en authenticiteit,
vermengd met barokke elementen waar Visconti zo veel van hield dat hij de kenmerken
ervan toepaste in zijn eigen films. Antieke
wandtapijten in Franse stijl, oude Perzische
tapijten, kristallen kroonluchters uit Murano,
meubels in empire-, liberty- en neoclassicistische stijl en marmeren trappen, zuilen met
stucwerk en schitterende trompe-l’oeil. Een
dergelijk interieur trekt de groten van deze
wereld aan. Tijdens de belle epoque logeerden
hier de heersers van Spanje, Roemenië, Albanië en Egypte, voornamelijk Russische en Engelse adel en later Sir Winston Churchill, president Franklin Roosevelt en president John
Fitzgerald Kennedy, Clarke Gable en Robert
Mitchum. Het hotel beschikt over 95 kamers
en suites en het Italiaanse sterrenrestaurant

Villa Serbelloni, een architecturaal geheel dat beantwoordt aan de regels van cineast Visconti.

Van Verdi tot de meest
sexy vrijgezel George
Clooney en Hitchcock:
het Comomeer en de
poëzie van deze plek
kon hen allemaal
bekoren.
Le Mistral. ‘s Avonds kan je genieten van livemuziek, er is een buitenzwembad en je kan
helemaal tot rust komen in een heilzame spa.
‘La vita è bella’!
Info: tarieven: vanaf € 412 (ontbijt inbegrepen) – Grand Hotel Villa Serbelloni Via
Roma, 122021 Bellagio, Lake Como – Italy
www.villaserbelloni.com

Evian: levenskunst ten top
Dit oorspronkelijk glaciale meer ligt tussen
Zwitserland en Frankrijk en is het grootste alpine meer in Centraal-Europa ook wel ‘het meer
van Genève’ genoemd. De Rhône doorkruist
het van oost tot west, Zwitserland begrenst
de noordelijke oever en de twee uiteinden, de
rest ligt op Frans grondgebied. De grens tussen beide landen loopt dus in het midden van
het meer, net als bij het Fertömeer dat tussen
Oostenrijk en Hongarije ligt. Het meer van
Genève doet iedereen ook denken aan het tragische einde van keizerin Elisabeth van Oostenrijk (Sissi), die zonder reden werd gedood
door een anarchist. Haar laatste jaren leed ze
aan anorexia en bracht ze door in hotel Beau
Rivage in Genève. Toeristen kunnen tijdens
een bezoek aan de stad luxueuze horloges,
haute-couturemerken en in rue de la Rive nr.
2 de bekende Davidoff sigaren kopen. Zin in
poëzie en la dolce vita? Maak een boottocht
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met een stoomboot uit de belle époque met
waterrad of met een iets ongewoner transportmiddel zoals het door zonne-energie
aangedreven schip Aquarel of een zeilboot.
Varen op het meer van Genève is hemels; net
als aanmeren in de havens van Thonon-lesBains, Evian-les-Bains en de dorpjes aan de
oevers van het meer. Uitvalsbasis voor dit
charmante traject is Hôtel Royal ***** in Evian, dat van 1906 tot 1909 werd gebouwd. Het
doel? Het mooiste hotel ter wereld bouwen,
opgedragen aan Edward VII, de koning van
Engeland. Deze architecturale parel, gebouwd
te midden van 19 hectares groen, heeft een
waaiervorm. Barok vormt een grote inspiratiebron voor het hotel, waarbij gewelven,
koepels en ronde hallen elkaar afwisselen.
Halfcirkelvormige balkons en de hele constructie van het gebouw, gemaakt door vakmannen uit Tirol, contrasteren met de eenvoudige gevel. De immense huidige eetzaal
geeft uit op het meer en is een juweeltje met
fresco’s en versieringen in gouden en blauwe
tinten. Trompe-l’oeil transformeren de muren
in latwerk en de salons in weelderige tuinen
met klaterende watervallen. Het lagergelegen zwembad is half verscholen. De meubels
werden gemaakt uit het kostbaarste hout ter
wereld. Het bloemperk vooraan, het meer en
de spa Evian Source stralen welzijn en rust
uit. Naast dit luxehotel met 152 kamers en
suites ligt de legendarische golfbaan van de
Evian Resort Golf Club, enig in zijn soort. Dit
jaar vindt hier van 12 tot 15 september voor
het eerst de Evian Championship plaats, de
eerste major die in continentaal Europa wordt
georganiseerd. Echte golfliefhebbers kunnen
volledig in de sfeer blijven dankzij hotel Le
Manoir du Golf. Zeven elegante slaapkamers,
een adembenemend uitzicht over het meer en
de wandelafstand tot de l’Evian Resort Golf
Club geven het hotel extra cachet. De slaapkamers liggen op de eerste en tweede verdieping en krijgen namen als Birdie, Green en
Swing. Het lijstje met spectaculaire hotels
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is echter nog niet volledig zonder het Hotel
Ermitage, een viersterrenhotel aan de voet
van het Alpengebergte. Deze parel ligt in het
hartje van het groen bewaarde domein en
straalt elegante authenticiteit uit. Je zou ten
midden in dit groen bijna vergeten dat Geneve maar 45km verder ligt, aan de zuidkust
van Lac Léman. Na een vermoeiende dag op
‘the green’ te staan, is niets zo welkom als
even kunnen vertoeven in de Spa. Op wandelafstand van het Hotel Ermitage is het zalig
genieten van een typische Alpenbehandeling.
Geniet net zoals het pure Alpenwater van de
klei, stenen, kristallen en aardextracten. Het
zijn immers deze elementen die zorgen voor
het pure water.

Annecy, het zuiverste
meer van Europa, en
de stad met kleine
voetgangersstraatjes
en talrijke
ambachtsmannen.
Een serene plek.

Info: tarieven: vanaf € 140 - keuze uit tal
van formules – Evian Resort - Rive Sud du
Lac de Genève Évian-les-Bains, Frankrijk
www.evianresort.com

Annecy de dichteres

Foto’s van boven naar onder:
Het hotel Royal Evian, gelegen aan de rand van het meer
van Genève, werd gebouwd in een waaiervorm ter ere
van koning Edward VII.
De rust van het terras van Royal Evian, met een
schitterend uitzicht op het serene landschap.
De besloten tuin van het Royal Evian en het
buitenzwembad dat overgaat in het meer.

Royal Evian, een
luxehotel aan het meer
van Genève, is gekend
voor zijn meesterlijke
architectuur, zijn
spa en golfterrein
waar van 12 tot 15
september het Evian
Championship wordt
georganiseerd, de eerste
major van continentaal
Europa.

Dit schitterende blauwe meer is na het meer
van Bourget het tweede glaciale meer in
Frankrijk dat de Franse dichter Alphonse
de Lamartine inspireerde voor zijn gedicht
‘Le Lac’. Het meer heeft een lange geschiedenis: het ontstond ongeveer 18.000 jaar
geleden op het moment dat de grote alpine
gletsjers begonnen te smelten. Zeven beken
en stromen die ontspringen in de omliggende bergen voeden het meer. Zijn troeven: een omtrek van ongeveer 40 km die je
te voet of met de fiets kunt verkennen. Zijn
voornaamste kwaliteit is zijn zuiverheid. Een
leiding onder het wegdek volgt de waterkant
en recupereert al het afvalwater. In het zuiveringsstation in een buitenwijk van Annecy
komt al het afvalwater samen en wordt het
gezuiverd. De omringende bergen maken het
meer bijzonder spectaculair, waardoor het de
gedroomde plek wordt voor een sereen, cultureel verblijf. Uitvalsbasis: Clos Marcel****,
een hotel dat toebehoort aan de vierde generatie van een familie die gepassioneerd
is door het hotelwezen, welzijn en gezonde
gastronomie.
Een hotel met wortels in de moderniteit.
Geen overdadig design maar een evenwichtige mix van nieuwe materialen en de meest
edele houtsoorten. Twee schijnbare uitersten
die op een smaakvolle manier zijn samengevoegd. Het grootste stuk van de structuur van
de voorgevel is uitgevoerd in gepolijst aluminium. De muren zijn bedekt met panelen die
bekleed zijn met imitatievacht en afkomstig
zijn uit België. De prachtige, echte eikenvloer
van uitzonderlijke dikte wordt regelmatig
behandeld om haar schoonheid te bewaren.
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Foto’s van boven naar onder:
De eenvoud van edele materialen in hotel Clos Marcel.
Een paar meter verderop kun je pootjebaden in het water
van het meer van Annecy.
In hotel Clos Marcel is elke kamer anders, steeds met
zicht op het meer van Annecy.
Het restaurant Le Comptoir du Lac zet tegelijkertijd in op
een lokale en internationale keuken.

Travel

Er zijn twee gebouwen: het hotel met restaurant en het onthaal met een groot raam dat
uitgeeft op een groene tuin met moderne fluo
ligstoelen. Een paar meters verderop kun je
pootjebaden in het meer. Het water is echter
niet zo warm voor de zomer. De 17 kamers
zijn op een verschillende manier vormgegeven: ze variëren van een eenvoudige kubusvormige ruimte met een bed in het midden tot
een kamer met mezzanine. De keuken van het
restaurant Le Comptoir du Lac vervalt niet tot
de lokale overdaad. Natuurlijk staan ook de
vissen van het meer op het menu, zoals baars
met lookkorst en eekhoorntjesbrood of poon met
auberginekaviaar. Deze gerechten worden succesvol afgewisseld met heerlijk rundsvlees à la
plancha en eendenfilets, gelakt met honing, soja
en hazelnoten. Zwemmen kwam er jammer genoeg nog niet aan te pas. In mei kon een watertemperatuur van 16 graden me nauwelijks
bekoren. In de zomer bedraagt de temperatuur van het meer 22 tot 24 graden. In plaats
van te pootjebaden, bezocht ik het kasteel van
Annecy. Een verrassende architecturale mix
met middeleeuwse elementen als basis waaraan in de loop van de tijd andere bouwstijlen
werden toegevoegd. Sinds 1931 wordt op 15
augustus een zwemtraject georganiseerd tussen het strand van hotel Impérial en de tuinen
van Europa. Het traject is een kilometer lang
en iedereen kan deelnemen. Nog een belangrijke datum is die van het meerfeest dat dit jaar
op 3 augustus 2013 plaatsvindt. Het spektakel
wordt opgedeeld in 3 grote onderdelen met in
totaal 18 scènes. Tijdens een eerste deel wordt
de regenboog en zijn oorsprong getoond; in
een tweede deel vervagen de kleuren van de regenboog tot een hypnotiserend, monochroom
schouwspel en in het laatste deel worden drie
legendes en mythes getoond, gevolgd door
het finale vuurwerk. De charme van de oude
stadskern van Annecy ontdek je het best te
voet. Zo kan je beter genieten van de zalmkleurige, pastelgele en azuurblauwe huisjes. In heel
de stad vind je tal van ambachtelijke winkels,
zoals de kaasmakerij van Pierre Gay. Hij kreeg
de titel Meilleur Ouvrier de France (MOT) voor
zijn rijpingsmethode en stelt je kazen voor als
de Beaufort, Tomme de Savoie, Chevrotin,
Fromages d’Abondance terwijl hij je omringt
met beste zorgen in een unieke, transparante
kelder. De sfeer is er vredig en je wordt (nog)
gelukkiger wanneer je bewonderend buiten
stapt en rondwandelt in deze voorbeeldig nette
stad waar mensen nog belang hechten aan de
authenticiteit van hun bergdorp.

Ierse exclusiviteit
“Yesterday, I saw a most delightful place indeed,
much beyond any place I have seen in Ireland :
Ballyfin” (Lady Kildare, 1759)
Ierland, een wild land waar de natuur zegeviert over de mens. Landschappen met
groene weiden omringd met stenen muurtjes, roze desolate heides waarop enkele witte
schapen staan, troepen Ierse pony’s en prachtige meren. Meren als Lough Derg dat wordt
doorkruist door de rivier Shannon en Lough
Comb in Connemarra. Lucht, aarde en water
prikkelen alle zintuigen.
Als we in Ierland aankomen, verandert de
sfeer: de omgeving en de vriendelijkheid van
de mensen brengt ons zachtjes tot rust. We
kunnen het niet hebben over de Ierse meren
zonder het buurland te vernoemen dat zich
met Aer Lingus slechts op een uur vliegen bevindt.
Landing in Dublin ... we rijden door het rustige platteland en komen aan bij een uitzonderlijk mooi kasteel: Ballyfin. Ik heb het gevoel
dat ik in een scène uit de film ‘Pride en Prejuidice’ met de actrice Keira Knightley stap. Ballyfin is meer dan een kasteel; het is een groot
landhuis in regencystijl aan de rand van een
klein privémeer, gelegen te midden van tuinen en een bos van bijna 250 hectares.
Dit historische monument is een werk van
architecten Sir Richard en Willam Morrisson. Zij restaureerden en meubileerden het
gebouw volledig met kunstwerken en antieke
voorwerpen in empirestijl die vooral uit Ierland en deels uit de rest van de wereld komen:
weelderige tapijten, clair-obscur schilderijen,
kroonluchters van de appartementen van de
koningin van Napels, de zus van Napoleon en
marmeren schoorstenen. Hier en daar zie je
Franse invloeden zoals in de indrukwekkende bibliotheek die rustige hoekjes herbergt en

Info: tarieven: vanaf 160 €
Hôtel Clos Marcel - 410 Allée de la Plage,
74410 Duingt, France
www.closmarcel.fr
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zelfs een geheime deur heeft die naar de serre
The Conservatory leidt, een romantische en
vertrouwelijke ontmoetingsplaats. Ik voel me
een hertogin wanneer ik de grote, verschillende ruimtes betreed in de kamers en suites.
Hemelbedden en koepelplafonds weerspiegelen de pracht en praal van die tijd.
Het landgoed is een heerlijke plek aan de rand
van een meer waar je kunt vissen, roeien,
kleiduifschieten, de valkenjacht kunt bekijken of kunt zonnebaden na een koetsritje. De
kamers waar je kunt dineren, houden rekening met de wensen van de gasten. Zin in een
intiem diner? De Van Der Hagen dining room
heeft een romantisch uitzicht op een waterval
die wordt beschermd door Neptunus en ver-

“It’s a long way to
Tipperary
It’s a long, long way to go
It’s a long way to
Tipperary
To the sweetest girl I
know.”
(Jack Judge - 1912)
Foto boven: Het landgoed Ballyfin is 250 hectaren groot
en ligt op de weg naar de meren van Connemara, Ierland.
Onder van links naar rechts:
Alle generaties waken over het kasteel Ballyfin.
Deze kamer van Ballyfin, met een bed in het midden en
een hemelkoepel, is ingericht in rococostijl.
The Conservary, een serre in Franse stijl, badend in het
zonlicht. De perfecte plek voor romantische, intieme
momenten.
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trekt vanuit een minifronton van een Romeinse tempel. Kies voor de Porcelain Room als je
zin hebt in een historische setting: je wordt
bediend te midden van het beroemde Chinese
porselein ‘Flora Danica’. De gastronomie van
chef Ryan sleepte de titel Food & Wine Magazine Best Style 2011 in de wacht en is inbegrepen in de prijs. De gastronomie is goed op
weg om een Michelinster te krijgen en maakt
van Ballyfin een toplocatie met oog voor de
streek en de seizoenen: zo is het rundsvlees
Hereford Charolais en het lam Texel. Alle
wijnen komen uit Bordeaux; de wijngaarden
werden aangelegd door Ierse ballingen die op
de vlucht waren voor de vervolgingen in de
18de eeuw.
Info: tarieven: vanaf € 900 (ontbijt, lunch
en diner inbegrepen) - groot binnenzwembad. Ballyfin Demesme, Ballyfin, County
Laois, Ireland
www.ballyfin.com
Bluebook Guide :
www.irelandsbluebook.com
www.historichotelsofeurope.com

Zuid-Ierland
Zuidelijker, geteisterd door de wind en
omgeven door een typisch Victoriaans
landschap met uitzicht op de oceaan, ligt
het Park Hotel Kenmare. Het hotel werd gebouwd in 1897 en zijn gastenboek bevat tal
van beroemde namen. De magnifieke ligging met uitzicht over Kenmare Bay is één

De Ieren gaan er prat
op dat zij ‘whisky’ of
liever ‘whiskey’ hebben
uitgevonden, zoals de
single malt Busmills en
Cooley.
van zijn troeven. De meubels, de ontspanningsruimtes, …, alles in dit hotel ademt
authenticiteit. Het hotel heeft 37 kamers en
9 suites. Het is een echt ontspanningsoord:
naast een prachtig landhuis beschikt Park
Hotel Kenmare over een schitterend golfterrein met 18 holes en bloeiende tuinen waar
je graag in verdwaalt. De activiteiten zijn gericht op de natuur: prachtige wandelingen
en fietstochtjes in de omliggende bergen,
vissen, watersport en natuurlijk de ontdekking van de charme van Zuid-Ierland. Deze
traditie in ere houden in al haar vormen, is
het streefdoel van dit hotel-restaurant. Het
management schrikt er niet voor terug om
verleden en toekomst te mixen door bijvoorbeeld huwelijksceremonies en wetenschappelijke seminaries te verzorgen. Als
iemand het heeft over Ierland, denkt iedereen meteen aan Ierse pubs met indrukwekkend veel soorten typische bieren, zoals het

Foto bovenaan: Het volmaakte landschap met het kasteel Kenmare: het lijkt wel een postkaart van traditioneel Ierland.
Onder links: Een groot terras om te genieten van het uitzicht over de baai. Pure Ierse magie.

bier Kilkenny dat zeer gewaardeerd wordt
door de plaatselijke bevolking, het legendarische bier Guiness en het plaatselijke Beamish. Een andere ontdekking: de grootse
malts. De Ieren gaan er immers prat op
dat zij ‘whisky’ of liever ‘whiskey’ hebben
uitgevonden, zoals de single malt Busmills
en Cooley. De levendige bar blijft het centrum van het hotel. Er staat een piano om
uitstekende Ierse artiesten te begeleiden bij
diepzinnige ballads of een a capella optreden. In ruil vragen de hotelgasten of ik een
liedje wil zingen. Hoe gênant … Het enige
liedje dat mijn stemregister aankan is ‘Amsterdam’ van Brel, wat een ramp. Een ander
onvergetelijk aspect van mijn verblijf in dit
authentieke hotel is de verfijnde gastronomie op basis van producten van lokale leveranciers. Elk gerecht heeft een originele
touch, zoals het smaakvolle Angusrundsvlees au Wellington, op een bedje van uien
en sjalotten. Dirigent van deze symfonie:
chef Bruce Mulcahy. Bij slecht weer kun je
in het hotel terecht voor waterplezier: het
beschikt over een schitterend design binnenzwembad van 25 meter dat naast de spa
SÄMAS ligt, waar je je kunt laten verwennen met de Franse schoonheidsproducten
van Sisley. Hoe kun je aan een dergelijke
behandeling weerstaan?
Info: tarieven: vanaf € 145 (ontbijt inbegrepen)
Park Hotel Kenmare, Kenmare, Ireland
www.parkkenmare.com
Bluebook Guide :
www.irelandsbluebook.com
www.historichotelsofeurope.com

Onder rechts: Kamer ingericht in Victoriaanse stijl.

Historische hotels
in Europa
Een nieuwigheid in het
hotelwezen: ‘Een reis
door de geschiedenis’! Met dit concept
groepeert Hanne Mostecky oude hotels met een
historisch verleden in één organisatie.
Haar werkterrein: Noorwegen, Zweden, Denemarken, Ierland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Nederland,
Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, Kroatië, Hongarije, Italië, Griekenland en Portugal.
700 vermaarde hotels maken deel uit
van de organisatie ‘Historic Hotels of
Europe’. Ontdek deze historische hotels en ontwikkel je op reis!
www.historichotelsofeurope.com
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