
Bij Koffiebranderij Hoorens kleuren werken van Panamarenko (71) 
de winkel van zijn 34 jaar jongere echtgenote Eveline Hoorens. 
Vooral de grote zeppelin springt in het oog. “Veel bezoekers komen 
binnen en zijn even de draad kwijt. Anderen komen speciaal uit 
Limburg om dit ballonnetje eens te zien”, zegt Eveline.

Misschien hopen ze gewoon Panamarenko een koffietje te 
zien slurpen?
Eveline: Dat zal niet vaak gebeuren. Die zit liever in Michelbeke 
bij zijn kiekens, bij den Bobby en de kat.

Van het kunstatelier in de Antwerpse Biekorfstraat naar 
het landelijke Michelbeke. Geen heimwee? 
Pana: Antwerpen mis ik niet. Ik hou niet meer zo van de steden. 
Turen over het landschap, daar geniet ik van.

Uw voormalige atelier en woonhuis werd voor een boek en 
een aankomend museum door het M HKA en de vzw Pana-
marenko Collectief ondersteboven gehaald. 
Pana: Pure archeologie was dat. Ze hebben moeten graven in een 
dikke laag grond vol planten. Er vlogen ook papegaaien rond. Je 
zou denken dat het er zou stinken want ik kuiste nooit. Wel, het 
was er zo proper als maar kon.
Eveline: Zweert hij op zijn communiezieltje.
Pana: Ik had een onderhoudsdienst hoor. Daar zaten tien ratten 
en die maakten alles proper.

Is het niet vreemd om uw woning en werkterrein door an-
deren te laten archiveren?
Pana: Ik heb het huis geschonken aan de Vlaamse Gemeenschap 
om een goede reden: Stel je eens voor dat ik dat allemaal moest 
schoonmaken voor een of andere pief die er komt wonen.
Eveline: Ik zag het ook niet zitten om er te gaan wonen en zeker 
niet om het op te kuisen. Weggeven vond ik dus een prima idee 
(lacht). Zijn planten en papegaaien verhuisden mee naar Michel-
beke. De kuisploeg gelukkig niet.

Nooit gedacht om in een van uw mobiele woningen zoals de 
Aeromodeller, een zeppelin met gondel of de Scotch Gambit, 
een futuristische, boot te gaan huizen?
Pana: Daarvoor werden ze eigenlijk ontworpen. Met die boot wou 

ik bijvoorbeeld in Saint-Tropez bij Brigitte Bardot belanden.
Eveline: Gelukkig ging dat niet door, anders zat je daar nu met 
zo’n teef (lacht).
Pana: (sussend) Ik was toen 28 hé. En zo’n toestel krijg je trouwens 
nooit zeewaardig verklaard. 

Het ontwerpen staat sinds 2005 op een lager pitje. De rust van 
Michelbeke zorgt niet voor nieuwe driften op kunstvlak?
Pana: Nee. Niets doen is heus niet moeilijk. Het is zelfs heel goed. 
Wat zitten we eigenlijk toch altijd maar te frutselen (geërgerd). Als 
je ook in je pensioen bij alles moet nadenken, ga je waarschijnlijk 
snel dood.

Maar voor de koffiebranderij stak u toch nog eens de handen 
uit de mouwen. Heb je lang moeten zagen, Eveline? 
Eveline: De aanhouder wint hé (lacht). En ik wou zo graag een 
ballon in mijn showroom. Pana wou niet zomaar iets maken. Maar 
een replica van de zeppelin van Santos Dumont klopte perfect. 
Hij was een uitvinder en ballonvaarder, maar ook de zoon van 
een rijke koffieboer. 

‘De kunst van koffie’ lezen we op de verpakking. Pana heeft 
zijn invloed op de marketing van Hoorens Koffie?
Eveline: Die slogan koos ik nog voor ik hem leerde kennen. Ik wil 
creatief omgaan met mijn koffie. Dat lukt, want koffie is terug hip 
en een wereldproduct. Met de smaken, look en achtergronden van 
exotische koffielanden kan je heel wat kanten uit.

Zal de koffieshop ook uitgroeien tot een museum?
Eveline: Ik heb nog maar een ballonnetje en Pana is met pensioen. 
Het zal niet makkelijk zijn hem aan te zetten tot meer. 

Deze ballon is dus een bewijs van liefde? 
Eveline: (lacht) Zo zou je dat kunnen noemen, hé Pana?
Pana: Het is misschien wat doen alsof, maar dat telt ook (lacht).
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Een ballon als bewijs van liefde

In Antwerpen wordt het kunsta-
telier van Panamarenko verbouwd 
tot museum. Dat leverde het 
naslagwerk ‘Workstation Bie-
korfstraat’ op. In Sint-Maria- Ou-
denhove opende Pana’s muze 
Eveline Hoorens een degusta-
tieshop in haar koffiebranderij. 
Hij laat zijn creaties archiveren 
en neemt rust, zij onderneemt 
vol ambitie en overgave. Wij gin-
gen naar de nieuwe koffieshop 
voor een shot koffie, een snuifje 
kunst en veel liefde tussen twee 
bijzondere mensen.


