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OLIVIER VANDERSLEYEN BRENGT GESCHIEDENIS IN BEELD

Olivier Vandersleyen
(531uit Hoeilaart
heeft een film gemaakt
over de geschiedenis
van de druiventeelt.ln
'5erre Effecten' belicht
hii verschillende as.
pecten die maakten
dat de druiventeelt in
Hoeilaart, Overûse,
Huldenberg, Tervuren
en Terhulpen ooit zo
f loreerC;.

ANNELIESBAETEN

Olivier is oorspronkelljk van het
Waalse Waterloo, maarwoont al
dertig jaar in Hoeilaart, één van
de gemeentes waar de druiven-
teelt ooit de hoofdactiviteit was.
Hij woont er samen met zijn
vrouw in één van de nog overblij-
vende prachtige serristenvilla's.
<lk ben verliefd op de streekr, zegt
Olivier. nWe hebben hierookzelf
een druivenserre gebouwd. Bij
een serristenwoning horen drui-
Ven.D
Olivier maakt als journalist en ca-
meraman heel wat buitenlandse
reportages voor verschillende
media en besloot zo'n twee jaar
geleden de Druivenstreek onder
de loep nemen. In de anderhalf
uur durende opname belicht de
filmmaker de druiventeeltvanuit
verschillende hoeken. Zo komt
het leven van de serrist aan bod,

gaat het over de export van de
druiven in die tijd en krijgen ver-
enigingen zoals de Cerco en Isca
een plaatsje. Ook de verschillen-
de druivensoorten worden be-
sproken. Getuigenissen vond hii
bij mensen die vroeger iets met
de druiventeeltte maken hadden
of er vandaag nog mee bezig zijn.
<lkzelf ben nooit in de film te ho-
renr, zegt Olivier. <Ik vond dat al-
les van hen moest komen. Zij heb-
ben het tenslotte allemaal mee-
gemaakt. Wie in mijn film aan het
woord komt, heeft het zelf be-
leefd. Dat is het belangrijkste.r

Bescheiden
Olivier merkte op dat serristen al-
tijd erg bescheiden blijven. <Ei-

genlijk hadden ze aanvankelijk
nooit iets te vertellen, maar ach-
teraf bleek dat ze heel wat inte-

. ressante verhalen hadden. Vaak
beseffen die mensen niet wat
voor een uitstraling de druiven-
teeltvroeger had.>Zo reisde OlÈ
vier af naar Zweden, waar tot en-
kele jaren geleden nog druiven
uit deze streek verkocht werden.
Hij sprakookmet een Engelsman
die in de Druivenstreek de 'serris
tenstiel kwam leren.
De filmmaker hoopt met zijn
werk dan ook.een bewustwor-
dingte creëren rond de druiven-
teelt. (Niet alleen bij de mensen
uit de Druivenstreek, maar bij ie-
dereen.Jongeren weten dat van-
daag niet meer. Iemand moet hen

dat dus vertellen.> Ook Olivier be-
seft dat de druiventeelt de dag
vanvandaagniet meeris als pakl
weg vijftig jaar geleden. alk denk
dat ik eerlijk ben geweest in de
fïlm. Ik ben ook net op tijd. Eén
van de personen die ik interview
is ondertussen al overleden. Ik
moest deze film maken. Het kan
me ook niet schelen als ik geen
enkel exemplaar verkoop. Ieder-
een weet nu tenminste wat hij
moet weten over de druiventeelt.
Aanvankelilk dacht ik ook dat ik
alles wist, maar niets was minder
waar.D
'Serre Effecten' wordt volgend
jaar op DVD uitgebracht. Wie al
een voorsmaakje wil, kan surfen
naar www"widescreen.be

Olivier Vandersleyen in zijn eigen druivenserre in Hoeilaart.rotocaticia
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