
De figuranten: de heren en dame van Balthazar, een van de meest beloftevolle Belgische bands
van het moment. Het Decor: een Brussels art-decopaleis met droomzwembad. 
De gelegenHeiD: een zwembadfeestje in vol ornaat. Nonchalant palmen vijf piraten 
de Villa Empain in. Balthazar owns the place.
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BALTHAZAR BUITEN!

PATRICIA
Rok, Essentiel

Badpak, Rasurel
Klompen, Swedish 

Hashbeens for H&M
Tas, Longchamp

Hoed, vintage
Drankje, Abbondio

PATRICIA
Rok, Essentiel

Badpak, Rasurel
Klompen, Swedish 

Hashbeens for H&M
Tas, Longchamp

Hoed, vintage
Drankje, Abbondio
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BALTHAZAR BUITEN!

PATRICIA 
Jurk, Indress

Sandalen, DvF
Zonnebril, 

Just Cavalli
 

MAARTEN
Bermuda, Eleven Paris

T-shirt, 
American Vintage

 
JINTE

Bermuda, Essentiel
Hemd, S.Oliver
Schoenen, APC

Camera, Camper 

SIMON
Broek, Essentiel

T-shirt, Cos
Zonnebril, Ray-Ban
Slippers, Havaianas

Parasol, Habitat
 

CHRISTOPHE
Broek, Gant

T-shirt, S.Oliver
Schoenen, Essentiel

Zonnebril, Façonnable 
New Vintage

Strandmatjes, Habitat
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CHRISTOPHE
Broek, Gant
T-shirt, American Vintage
Schoenen, Vans
Hoed, Essentiel

SIMON
Bermuda, Esprit
Trui, John Smedley bij 
Essentiel

 

PATRICIA
Shorts, H&M
Trui, Uterqüe
Schoenen, HTC bij DvF
Hoedje, HTC bij DvF
Tas, Berenice
Zonnebril, Vans

 
JINTE
Jeans, Levi’s
Trui, i
 

MAARTEN
Shorts, Marc O’Polo
Hemd, Stijn Helsen
Zonnebril, Paul & Joe
Schoenen, River Island

CHRISTOPHE
Broek, Gant
T-shirt, American Vintage
Schoenen, Vans
Hoed, Essentiel

SIMON
Bermuda, Esprit
Trui, John Smedley bij 
Essentiel

 

PATRICIA
Shorts, H&M
Trui, Uterqüe
Schoenen, HTC bij DvF
Hoedje, HTC bij DvF
Tas, Berenice
Zonnebril, Vans
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JINTE
Bermuda, Eleven Paris

Zonnebril, DvF
 

SIMON
Zonnebril, Ray-Ban

Hoedje, O’Neill
 

MAARTEN
Bermuda, Essentiel

Zonnebril, Paul & Joe

PATRICIA 
Jurk, Essentiel

 
CHRISTOPHE
Shorts, Rasurel

Loafers, Essentiel
Zonnebril, Baldessarino

Strandmatjes, Habitat

MAARTEN
Singlet, Cos
Shorts, Marc O’Polo
Zonnebril, Baldessarini

 

CHRISTOPHE
Hemd, Vans
Broek, Gant
Hoed, vintage
 

PATRICIA
Jurk, DvF
 

SIMON
Hemd, Lee
Singlet, American Vintage
Bermuda, Marc O’Polo
Zonnebril, Ray-Ban
 

JINTE
Singlet, Le Fabuleux Marcel 
de Bruxelles
Sjaaltje, Anna Heylen
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N
iet dat ze zo veel luxe gewend zijn. Maarten 
Devoldere (piano, zang), Jinte Deprez (gitaar, 
zang) en Simon Casier (bas) zitten nog altijd op 
kot in Gent. Hun muzikale bestaan bij Balthazar 

zien ze als een verlenging van het studentenleven: niet hoe-
ven te werken, net voldoende geld om de huur te betalen.
Christophe Claeys (drums) en Patricia Vanneste (viool, 
zang) staan hoger op de immobiliënladder: zij wonen op 
een appartement, mét terras. Patricia verdeelt haar tijd tus-
sen de muziek en een voortgezette studie cognitieve neuro-
wetenschappen aan de universiteit van Gent. Haar docto-
raat heeft ze wel on hold gezet. ‘Ik wil zien wat voor soort 
groep Balthazar gaat worden. Op dit moment verloopt alles 
te chaotisch, dat hou je geen jaren vol. Ik wil een privéleven, 
een echt.’

KORTRIJK-NEW YORK
Iets zegt ons dat de cognitieve neurowetenschappen nog 
even zullen mogen wachten op nieuwe inzichten. Applause, 
het vorig jaar verschenen debuut van Balthazar, barstte van 
de ambitie — de titel alleen al — en werd onthaald als beste 
Belgische album van 2010. Met festivals in de lage landen 
en gerichte uitvallen naar Duitsland en Engeland hebben ze 
nog aan kracht gewonnen.
Onlangs zaten ze vier dagen in New York. De stad maakte 
indruk op hen, en omgekeerd ook de band op de men-
sen die een van de twee concerten zagen. De wereld van 
Balthazar wordt almaar groter. ‘Na Kortrijk en omgeving, 
waar de meesten van ons vandaan komen, was Gent een 
hele verademing. Maar ook daar heb je het na verloop van 
tijd gezien.’

JETSET
Plok doet de kurk van het bierflesje, en met een sierlijke 
boog landt hij in het water, als een ongevraagd sierstuk 
voor de mozaïekvloer. Vandaag is dit Villa Balthazar en als 
er gedaan moet worden alsof er een zwembadparty aan de 
gang is, dan mag er ook gedronken worden.
Blauwe bermuda’s, matrozenhemden, linnen broeken, 
gestreepte fiftiesjurkjes, slippers en flipflops. ‘Goed dat het 
zomermode is, dat is sowieso minder serieus’, grijnst Jinte. 
‘Zo komen we tenminste nog eens buiten’, zegt Maarten.
Dit is hun natuurlijke habitat niet, en op tournee maken ze 

voorlopig geen jetsettoestanden mee, maar op hun gemak 
zijn ze wel. Een groepje ongeregeld in mooie kleren aan de 
rand van een zwembad. Speels en zelfverzekerd. Maarten 
wil per se zijn donkerblauwe jeans van de sponsor aanhou-
den, maar hij geeft wel toe aan de feloranje trui erboven.
‘Summer is here!’ De zon duwt eindelijk de wolken opzij, 
Simon valt plots in het zwembad. ‘Het mocht iets warmer 
zijn’, lacht hij met een handdoek omgeslagen. ‘Het zwem-
bad in mijn huis is een pak groter, en loopt indoor verder. 
Plus: ik heb een waakhaai.’

CLEOPATRA
Ze appreciëren de omgeving, maar hier wonen? ‘Je zou 
voortdurend bang zijn om iets kapot te maken’, zegt Patricia. 
Ze heeft een lange jurk aan met opvallende patronen, zeker 
met de oosterse make-up krijgt het iets exotisch. Nee, ero-
tisch, vindt Jinte. ‘Zoals de eigenares van een chic bordeel, 
de madame met wie je niet naar bed mag.’
Patricia: ‘Ik wil vooral geen korte rokjes of diepe decolletés. 
Als meisje in een groep is het moeilijk genoeg om een state-
ment te maken. Ik wil me niet profileren als een popje — 
wat hier niet te best aan het lukken is.’ Ze vergist zich: als 
een moderne Cleopatra komt ze stijlvol uit haar art-deco-
tempel geschreden.
Balthazar is kunst op zich. Voor het decoratieve, de lover-
tjes en de goudrand van de Villa Empain passen ze. ‘Wij 
wonen samen met schilders en fotografen. Zo wordt zelfs 
een gewoon kot een plek met haar eigen esthetiek. Daarvoor 
moet je geen dure kunstwerken verzamelen.’
De muziek is de ambitie, schatrijk worden is iets wat erbij 
komt. Luxe heeft voor hen niets te maken met dure auto’s en 
zwembaden, maar met ruimte en tijd krijgen om te creëren. 
En in een hopelijk niet al te verre toekomst: één journalist 
laten overvliegen die tien bladen bedient, in plaats van vol-
geperste promodagen.
‘Is er gel?’ vraagt Maarten. ‘Ik wil mijn haar in een zijstreep 
leggen.’ Er sluipt een echt snobje uit Waterloo tussen de bad-
gasten. Met zijn ooglap — het lijkt alsof hij een vrouwenslip 
over zijn hoofd getrokken heeft — en een veiligheidsspeld in 
zijn oor begint de piraat in Jinte op te spelen.
Drummer Christophe blijft er nuchter bij. ‘Dit is de eer-
ste keer dat we zo uit onze context gehaald zijn. Maar die 
groene broek van daarnet mag wel mee naar huis.’

PATRICIA
Jumpsuit, JBC
Klompen, Swedish Hasbeens for H&M
Halssnoer, Anna Fieka

 WIE IS BALTHAZAR?
•  Poprockgroep uit de regio 
 Gent-Kortrijk.
•  Wonnen in 2006 de publieksprijs 
 op Humo’s Rock Rally.
•  Bekend van de singles ‘This is a flirt’, 

‘Fifteen floors’, ‘I'll stay here’ en 
 ‘The boatman’.
•  Vorig jaar verscheen hun eerste cd,  

Applause.
•  Spelen dit voorjaar in het 
 voorprogramma van Deus.
 www.balthazarband.be

 DE LOCATIE
•  Villa Empain, gelegen aan de rand 
 van Ter Kamerenbos, heeft een 
 bijzonder woelig verleden in handen 

van de familie Empain: vader Edouard 
had Parijs al een ondergrondse 
geschonken en Cairo de aristo-

 cratische tuinwijk Heliopolis. Zoon 
Louis beleefde niet veel plezier aan zijn 
residentie na een bijna-doodervaring. 
Henry Van de Velde bracht er een 
museum van decoratieve kunsten 
in onder. De Gestapo had er haar 
hoofdkwartier, na de oorlog werd het 
de Russische ambassade. Jacky Ickx 

 vertrok er ooit naar Parijs-Dakar, 
rechtstreeks vanuit het zwembad.

•  Dankzij de Fondation Boghossian, een 
 initiatief van een steenrijke Armeense 

juweliersfamilie, heeft de Brusselse 
villa eerherstel gekregen als centrum 
voor de culturele dialoog tussen Oost 
en West. 

•  Nog tot 25 september loopt er de expo 
Vrouwen tussen schroom en toorn.

 www.villaempain.com


