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— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

Met groot genoegen presenteerde ik laatst ons magazine in de Louvain School 
of Management (UCL). Tijdens de voorstelling van onze redactionele lijn, die 
zoals iedereen weet uitgesproken positief is, had ik de kans om de toekomstige 
ondernemers te vragen naar hun kennis over de Waalse bedrijven die marktleider 
zijn in hun domein. Ik moet toegeven dat het inderdaad al laat op de avond was, 
maar vreemd genoeg werd ik geconfronteerd met een oorverdovende stilte… 
Daarentegen was wel iedereen op de hoogte van de fiasco’s. Verslagenheid alom!
 Nochtans bezit onze regio tal van ondernemingen die actief zijn op Euro-
pese en zelfs op internationale schaal: UCB, GSK, EVS, I-Movix, Amos, IBA, 
Carat-Duchatelet… Maar daarover wordt niet gesproken. Of toch te weinig. 
Bijgevolg voelt WAW zich nogal verweesd in zijn strijd tegen de ‘caterpillarisa-
tion’ van onze omgeving en onze informatie. Want wij roepen met luide stem 
dat het gedaan moet zijn met de bewering dat het glas halfleeg is. WAW toont 
aan dat het integendeel minstens halfvol is. Uiteraard leven we niet in een ideale 
wereld, maar toch moeten we de moed hebben om positief te zijn, en zeker de 
eerste maanden van 2017!

Tegen de  
‘caterpillarisation’
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JEAN-LUC FONCK

Fonck blijft 

vonken slaan

Sedert een vijftiental jaar brengt de uit Aarlen af-
komstige kunstenaar zijn humor, zijn woordspe-
lingen en zijn rijke verbeelding ook schriftelijk, 
in de vorm van romans en novellen. In zijn jong-

ste werk, “Les hommes préfèrent les grottes” (uitgeverij 
Luc Pire) komt men opnieuw zijn held tegen, de heel 
speciale en heel ambtelijke Hubert, die een raar avontuur 
beleeft in de Grotten van Han. Zijn noodlottige zestigste 
verjaardag wil de altijd even jonge dromer op 9 maart 
2017 in de Ancienne Belgique samen met het publiek 
vieren met een “Olé! Olé!”-concert. In afwachting daar-
van, en tussen twee “La chanson du vendredi”-kronieken 
op RTBF 1, tussen twee concerten of schrijfsessies door, 
pauzeert de heer Fonck samen met ons in een café en 
antwoordt op onze vragen… Of eigenlijk niet! Want een 
klassiek interview met Jean-Luc Fonck is nagenoeg on-
mogelijk. De vragen die je hebt voorbereid, hou je dus 
wijselijk voor jezelf en je probeert een mooie ontmoeting 
met hem te improviseren. Verwacht hier dus geen “recht-
toe-rechtaan”-vragen… Want bij Jean-Luc Fonck draait 
het allemaal wat meer rond!

10 november 2016, het nieuws van de dag: Donald 
Trump wordt de nieuwe Amerikaanse president…
Jean-Luc Fonck — Misschien gaat hij op de planken 
verschijnen of in een liedje… Het is de mensen hun eigen 
schuld! Net zoals in Frankrijk, gaan de mensen in de 
Verenigde Staten niet naar de stembus omdat ze vinden 
dat het de moeite niet loont. In Frankrijk hebben ze nog 

de tweede ronde om zich te herpakken. Maar zo krijg je 
ietwat idiote toestanden, waarbij de mensen gaan kiezen 
tegen in plaats van voor iemand, gewoon omdat ze in de 
eerste ronde niet gingen stemmen. Trump werd volledig 
democratisch verkozen. Nu moeten ze het maar met hem 
doen. Zij zijn het immers, die hem hebben verkozen. En 
je kunt niet zeggen dat hij lief was tijdens zijn campagne 
of dat hij zijn kaarten niet heeft getoond. Hij spreekt 
kwaad van de latino’s en 30 % van hen heeft voor hem 
gekozen. Hij zei erger dan “de Zwarten hangen” en die 
gaven hem 8 % van hun stemmen. Veel vrouwen kozen 
voor hem, hoewel hij duidelijk toonde dat hij ze helemaal 
niet respecteert. Waarom dus? De mensen willen een 
ander model. En hij is geen conformist. Maar volgens 
mij hoeft men niet in paniek te slaan, hij is immers niet 
alleen. Van iedereen heeft hij kwaad gezegd en nu zal hij 
met die “iedereen” moeten samenwerken!

Vragen over het Kindje Jezus, de Kerstman en de 
doelmatigheid van elektrocutie met een haardroger…
J-L. F. — De Kerstman, dat is voor mij “echt iemand”. 
Sinterklaas is een heilige. Hij heeft door een slager in 
stukken gesneden en gepekelde kinderen weer heel ge-
maakt. Maar de Kerstman is “echt iemand”, zoals wij... 
Normaal gesproken is hij klein geweest. Ik vraag me dan 
ook dikwijls af wat de Kerstman deed toen hij klein was. 
Ik vraag me geregeld zulke dingen af en ik tracht er altijd 
antwoorden op te vinden. In mijn boek “Les hommes 
préfèrent les grottes” stel ik bijvoorbeeld de volgende 
existentiële vraag: toen het Kindje Jezus werd geboren, 

Portret

Binnen enkele maanden viert Fonck zijn 60ste verjaardag. Al 60, 
ja! Reeds bijna 30 jaar lang vermaakt hij het publiek met zijn 
liedjesteksten en zijn milde maar compromisloze spotternij die hij 
zowel op het toneel als op de radio en de televisie rondstrooit. 

A R LO N

Luxemburg

I Mélanie Noiret
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kreeg het van de drie koningen wierook, mirre en goud. 
Goed… de eerste twee werden gebruikt, maar wat hebben 
ze met het goud gedaan? Maria en Jozef zijn arm. Jezus 
loopt met zijn vrienden altijd op dezelfde sandalen… Maar 
waar is dat goud gebleven? Hij heeft er toch nogal wat 
van moeten hebben. Als de drie koningen gierig waren 
geweest, dan hadden ze geen kilometers en kilometers 
achter de ster van de herder aangehold om geschenken te 
geven aan de baby van arme mensen, niet? Ik heb dat aan 
een pastoor gevraagd, over het Kindje Jezus, maar ik 
kreeg geen antwoord. Indien ik paus zou worden, dan 
zouden mij naar het schijnt sommige geheimen over het 
Kindje Jezus worden geopenbaard. Maar dat gaat me toch 
wat te ver om dat antwoord te krijgen. Ik vraag mij veel 
dergelijke dingen af. Ik ben er voortdurend van bezeten. 
Nog een vraag: wanneer je in een film ziet dat iemand 
een haardroger in een bad gooit, wordt de persoon in het 
bad geëlektrocuteerd. Maar tot waar wordt die geëlek-
trocuteerd? Lukt dat ook in een zwembad of in zee? Waar 
stopt de elektrocuteringsgolf? Als ik mijn haardroger in 
de Noordzee gooi, gaat de kerel een beetje verder dan 
worden geëlektrocuteerd? Ik vraag dat aan de mensen, 
maar ze kunnen mij nooit antwoorden.
 
Over “Les hommes préfèrent les grottes”…
J-L. F. — Het gebeurt in de Grotten van Han. Hoewel, 
eigenlijk niet echt... Het is helemaal niet gedocumen-
teerd, het is geen journalistiek. Het is een krankzinnig 
gedoe. In al mijn boeken – dit is het tiende – volg ik altijd 
een personage dat Hubert heet. Je weet nooit of het echt 
dezelfde kerel is, dan wel iemand anders met dezelfde 
voornaam. Hij wordt nooit beschreven, je weet niet hoe 
hij eruitziet of hoe oud hij is, maar dat is geen probleem. 
Hubert werkt op een soort ministerie (dat niet bestaat), 
waarvoor hij hier en daar moet nagaan of er iets speci-
aals gebeurt. Men zegt hem bijvoorbeeld: “Wel, ga eens 

kijken bij Docks Brussel… Naar het schijnt, gebeurt daar iets 

bijzonders. En maak er een verslag van voor ons”. “Les hom-
mes préfèrent les grottes” begint wanneer de held uitlegt 
dat hij van het zuidelijk halfrond komt, waar hij naartoe 
was gestuurd om te kijken of het water in de gootstenen 
echt in de andere richting draait. Maar hij ging te ver, 
tot op de Zuidpool, waar het water bevroren is en hij het 
dus niet kon zien draaien. Hier stuurde men hem naar 
de Grotten van Han, omdat zich daar speciale verschijn-
selen zouden voordoen. Hij gaat daar dus naartoe, maar 
ziet enkel speciale dingen. Voor hem is er niets speciaals 
en is alles normaal. En hij komt er een massa mensen 
tegen. Hij praat ook met de voorwerpen. Meestal is hij 
alleen en praat hij tegen de dingen.

Hubert, The Saint en Jessica Fletcher tegenover 
Derrick…
J-L. F. — Hubert is zoals die personages van wie men 
niet goed weet waarvan ze leven, zoals The Saint, bij-
voorbeeld, die geen werk heeft, die geen premies ont-
vangt. Hij is altijd daar waar er iets gebeurt en hij grijpt 
in. Er was ook “Murder, she wrote”, met Jessica Fletcher. 
De heldin is een successchrijfster en zodra zij ergens 
komt, sterft er iemand en begint zij een onderzoek. 
Mocht dat soort mensen bestaan, dan zou je zeggen dat 

je vlug moet verdwijnen wanneer die opduiken. Hubert 
is ook een beetje zo. Ze zijn niet “echt iemand”, maar die 
feuilletons zijn heel wat beter dan vele andere, Derrick 
bijvoorbeeld. Ik heb eens een valse Derrick gespeeld voor 
het programma “La Télé infernale”. We deden scènes 
waarin ik Derrick speelde. Ik was gekleed zoals hij en 
dat is verontrustend, want ik lijk op hem… en er gebeurt 
niets. Voor het eerste deel dat we deden, duurden de 
opnamen bijna een volledige dag, want het hele team lag 
krom van het lachen. Omdat ik niets deed, zoals 
Derrick… De telefoon rinkelde en ik keek ernaar.

Stationsromans…
J-L. F. — In de reeks Stationsromans is “Les hommes 
préfèrent les grottes” de tweede. Daarvoor was er “Arrête 
Arrête, tu Maitrank”. Dat was een beetje anders, want 
ik vertrok van een verhaaltje uit mijn kindertijd. Toen 
ik klein was, zei men me: “als je niet braaf bent, zal de 

Croque-Man je komen halen”. De Croque-Man is een kerel 
met een haak in plaats van een hand die in de riolen leeft. 
Het geniale van dat verhaal in vergelijking met de andere 
van hetzelfde genre, is dat je de Croque-Man hoort, in 
tegenstelling tot de heks, die je nooit ziet! Hij zit diep in 
onze gootstenen en hij is het die dat zuigende geluid 
maakt wanneer het water wegloopt. Het is de Croque-
Man die het water opzuigt. Wat ik ook leuk vond aan 
dat boek, is dat de mensen die in de tekst optreden en 
die Hubert ontmoet, echt “iemand” zijn. Rudy, bijvoor-
beeld, die een restaurant uitbaat in Aarlen, en Fanny, de 
Aarlense fotografe, de pastoor enz. Je kunt een glas 
Maitrank gaan drinken in het café van Betty. Ze wisten 
niet dat ze in het boek zouden staan. We hebben hun 
een exemplaar gestuurd en ze waren tevreden.

Beginnen te schrijven…
J-L. F. — De eerste schrijfsels dateren van het begin van 
de jaren 2000. We waren op tournee en in elke stad 
namen we een geïmproviseerde film van 20 minuten 
op. Ook gekkenwerk: niemand doet zoiets. Dat wil zeg-
gen dat, als je ’s avonds gaat spelen, je om 9 uur ’s och-
tends al moet op zijn om “je-weet-niet-wat-precies” te 
gaan filmen. Er waren meer bepaald scènes waarin we 
mensen op straat ondervroegen. Ik kon dat niet doen, 
want ze herkenden me. Ik bleef dus in een café om op de 
bagage te letten. Om iets om handen te hebben, begon 
ik toen verhaaltjes te schrijven. Heel toevallig sprak ik 
daarover met Jacques Mercier, die me vroeg of hij ze 

Portret

"Het is een krankzinnig gedoe. In al mijn 
boeken – dit is het tiende – volg ik altijd een 
personage dat Hubert heet. Je weet nooit of het 
echt dezelfde kerel is, dan wel iemand anders 
met dezelfde voornaam. Hij wordt nooit 
beschreven, je weet niet hoe hij eruitziet of hoe 
oud hij is, maar dat is geen probleem."
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mocht lezen. Op hetzelfde moment begon Philippe 
Geluck bij Casterman met de reeks “C’est pour offrir”. 
Hij stelde me voor mijn teksten te publiceren als 
“Histoires à délire debout”.

“Ik wil altijd dingen zoeken die nog nooit werden 
gedaan.”
J-L. F. — Eigenlijk werk ik de hele tijd… Ik weet het: ik 
zie er zo niet uit. Ik schrijf graag verhalen, ik vind ze 
graag beetje bij beetje uit. Een plan maak ik nooit. Ik 
probeer mezelf te verrassen. Ik verzamel elementen die 
niets met elkaar te maken hebben en dan vraag ik me af 
waarom ik dat doe. Vervolgens zoek ik een uitleg. Het 
is een spel. Hetzelfde doe ik voor de liedjes, maar daar 
moet ik het toch strikter aanpakken, want je hebt een 
kader, een opgelegd ritme, rijmen, een zekere lengte. Ik 
wil altijd dingen zoeken die nog nooit werden gedaan.

Ambtenaar of kunstenaar?
J-L. F. — Ik heb jarenlang muziek gemaakt en was te-
gelijk ambtenaar, benoemd bovendien. Ja, ik werkte bij 
de Staat, op het Ministerie van Justitie. Sinds ik daar 
niet meer ben, gaat het er trouwens veel minder goed!
Ik begon muziek te maken toen ik 18 was en in de hu-
maniora zat. Nooit heb ik toen gedacht dat dit een be-
roep kon zijn. Ik speelde met kameraden op school, we 
gaven kleine concerten. Toen begon men ons te vragen. 
Over geld en over carrière werd toen niet gepraat. We 
amuseerden ons. We begonnen zelf te produceren, niet 
omdat niemand ons wilde; we gingen het zelfs niet vra-
gen. Het was zo speciaal, waar zou ons dat brengen? 
Aangezien we het niet voor het geld deden, ging ik als 
ambtenaar werken om mijn brood te verdienen. Maar 
we begonnen veel te spelen en op een mooie dag in 1988 
vroeg men me op te treden in Quebec. Ik dacht dat het 
een grap was. Ik heb mijn jaarlijkse vakantie gebruikt 
om er naartoe te gaan. Toen ik terugkeerde, riep men 
mij opnieuw om een tournee van een maand met vijftien 
data voor te stellen. Mijn eerste reactie luidde: “Maar ik 

heb geen vakantie meer”. Daarna dacht ik: “Wat een domme 

reden”! Ik ben dus onbetaald verlof en loopbaanonder-
brekingen gaan nemen. Op dat moment dacht ik niet dat 
het definitief was. Ik hield van mijn werk en mijn col-
lega’s… maar het was duidelijk dat ik beide niet langer 
kon combineren.

DATA OM 
TE ONTHOUDEN

  

25 MA ART 2016
Sttellla brengt een nieuw 

album uit: “Re-gratte-moi dans 
les yeux”

1 SEPTEMBER 2016
Publicatie van het boek “Les 

hommes préfèrent les 
grottes” bij Uitgeverij Luc Pire

25 FEBRUARI 2017 
in Flémalle

9 MA ART 2017 
in de AB (Brussel)

De nieuwe tournee van Sttellla: 
“La Tournée Olé! Olé!”

Portret
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“Ik doe alleen maar wat ik leuk vind.”
J-L. F. — Ik heb geen manager, we staan zelf in voor de 
productie en ik doe enkel en alleen maar wat ik leuk vind. 
Ik moet mij kunnen vermaken en, aangezien ik niet op 
geld uit ben, kan men mij niet kopen. En ik weiger graag 
dingen die heel goed worden betaald; dat windt me op. 
Ik zeg dan: “Het is goed betaald, maar het is niet goed, ik hou 

er niet van, ik doe het niet”. Ik ben integer gebleven. 

Torremolinos, een plat liedje…
J-L. F. — Het is “Torremolinos” dat in 1992 een band 
heeft doen ontdekken, die eigenlijk al 15 jaar bestond. 
Voor het succes van dat liedje heb ik geen verklaring. 
Het is raar, want er zitten geen woordspelingen in 
“Torremolinos”, het is een van de platste liedjes uit onze 
productie. Het was slechts een van de titels uit het album 
“Manneken Pis not War/Faisez la mouche pas la guêpe”. 
Door dat succes werd ik uitgenodigd om deel te nemen 
aan programma’s, waaronder “Le Jeu des Dictionnaires”. 
Na twee of drie optredens vroeg Jacques Mercier me om 
officieel aan te sluiten bij het team. Zo begon de publieke 
erkenning.

Waarom Sttellla?
J-L. F. — De naam van de band? Gewoon een verwijzing 
naar het bier, meer moet je daar niet achter zoeken. En 
wat de twee T’s en de drie L’en betreft: in die tijd wilde 
ik een T of een L toevoegen bij elk concert. Ik ben daar 

tamelijk vlug mee gestopt. Denk eens wat dat nu zou 
gegeven hebben! Maar we zouden wel precies weten 
hoeveel concerten we gedurende al die jaren hadden 
gebracht: een enorm aantal!

“Oude mensen zijn jonge mensen die oud werden.”
J-L. F. — Ondanks de jaren verveelt mijn vak me niet 
in het minst. Als je jong bent, denk je dat oude mensen 
altijd oud zijn geweest. Zo zijn grootouders altijd groot-
ouders geweest en waren ze nooit jong. Er zou trouwens 
een kast met grootouders bestaan: je kunt ze er gewoon 
uithalen. Maar oude mensen zijn jonge mensen die oud 
werden. Het heeft ook lang geduurd vóór ik besefte dat 
mijn moeder een vrouw was en mijn zussen meisjes, die 
onbegrijpelijke wezens. Ik wil maar zeggen dat ik, toen 
ik muziek begon te maken – ik was toen een ket van 
amper 18 jaar – nooit kon denken dat ik ooit 60 jaar zou 
zijn... en dat ik nog altijd zou doen wat ik leuk vind, dat 
ik me nog altijd zou amuseren.

www.sttellla.be

Portret
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Wanneer bent u hockey gaan spelen en hoe bent u 
daartoe gekomen?
John-John Dohmen — Ik ben begonnen omstreeks 1993, 
toen ik vijf jaar oud was. Hockey maakt een beetje deel 
uit van onze familiegeschiedenis, vooral langs moeders-
kant. Mijn moeder, Dominique Morren, werd 15 keer 
Belgische hockeykampioene met Club Ukkel Sport, waar 
ze ook tennis speelde… Ze was de tweede Belgische 
speelster in die teamsport (indertijd veranderden spelers 
niet van club en kon men verscheidene opeenvolgende 
keren kampioen worden). Het was dus door de familie 
dat ik bij hockey terechtkwam, wat trouwens meestal 
het geval was voor de spelers uit die tijd. Tegenwoordig 
gebeurt dat een beetje minder, aangezien de sport – ge-
lukkig – stilaan populair aan het worden is. Maar over 
het algemeen beginnen jongeren hockey te spelen via 
familieleden die dat ook doen. Bij de spelers zijn er veel 
“spelerszonen”. Ik behoor tot de derde generatie en de 
vierde komt eraan; mijn zusjes spelen ook, net zoals mijn 
neven. Mijn vader (Géry Dohmen) is er een beetje laat 
mee begonnen, namelijk op zijn twintigste, met vrien-
den, bij Ukkel Sport, waar hij mijn moeder heeft leren 
kennen. Vandaag is hij voorzitter van de Waterloo 
Ducks Hockey Club, waar ik ook speel.

Beoefent u nog andere sporten? Zou u hockey kunnen 
laten vallen voor iets anders?
J.J.D. — Ik heb veel aan voetbal, tennis en wielrennen 
gedaan. Maar hockey is de enige sport die ik ononder-
broken heb beoefend. Met de drie sporten die ik zojuist 
opsomde, ben ik gestopt om me volledig op hockey toe 
te leggen. Dat is dus altijd mijn favoriete sport geweest.

Maar beeldt u zich nu eens in dat er geen hockey 
bestaat. Welke sport zou u dan het liefst op hoog niveau 
hebben beoefend: tennis, voetbal of wielrennen?
J.J.D. — Ik zou gekozen hebben voor voetbal en wiel-
rennen, maar om andere redenen. Na hockey, is wiel-
rennen echt mijn favoriete sport. Maar als het gaat over 
sportbeoefening op hoog niveau, zou ik voor voetbal 
hebben gekozen, hoofdzakelijk omdat het publiek er zo 
vurig van houdt. Die sfeer in de voetbalstadions ziet men 
jammer genoeg niet tijdens hockeywedstrijden en on-
danks de vele hartstochtelijke wielerliefhebbers, voelt 
een renner zelf dat vuur toch niet of althans niet even 
sterk als een voetballer. De tweede reden is geld. Ik speel 
geen hockey voor het geld, want er valt daar zeer weinig 
of niets te rapen. Maar in vergelijking met een voetballer 
moet een hockeyspeler meer offers brengen. Om goed 

mijn brood te verdienen, was ik misschien beter gaan 
voetballen. Maar geld is enkel een toemaatje. Als ik voor 
voetbal had gekozen, was het echt omwille van de vu-
righeid van het publiek geweest.

Van welke kenmerken van de hockeysport houdt u?
J.J.D. — Ik houd van de stijl en de waarden ervan, meer 
bepaald van de fair play. Meer dan voetbal is het een 
snelle en zeer lichamelijke sport... en dat heb ik nodig. 
Hockey vergt ook veel tactiek; het is een complexe sport.

Welke kwaliteiten moet een goede hockeyspeler 
volgens u bezitten?
J.J.D. — Er is een verschil tussen een goede clubspeler 
en een goede speler op internationaal niveau. Over het 
algemeen vergt hockey een speler die de techniek be-
heerst, die lichamelijk goed in vorm is en, vooral, die het 
spel verstaat, want zoals ik al zei: het is een tactische 
sport. Maar om echt een goede speler te zijn, moet men 
ook zeer snel de onophoudelijk veranderende situaties 
kunnen analyseren en tegelijk een zekere zelfverlooche-
ning hebben. De beste spelers zijn immers degenen die 
nooit loslaten, zelfs als ze vermoeid of slecht gehumeurd 
zijn, bijvoorbeeld. Lichamelijk gezien, bestaat er niet 
echt een typische hockeyspeler, zoals dat bijvoorbeeld 
wel het geval is voor basket en volleybal. Men kan klein 
of groot zijn, zeer snel of een beetje minder. Het werk 
gebeurt gewoonweg in het hoofd.

U werd tot kapitein van het nationale hockeyteam 
verkozen. Weet u ook waarom?
J.J.D. — Ja, voor een deel. Ik werd verkozen omdat ik al 
veel ervaring heb. Van de teamleden ben ik degene die 
de meeste tornooien heeft gespeeld, wat me de nodige 
geloofwaardigheid geeft wanneer het aankomt op het 
bepalen van de tactiek. Ik denk ook dat ik degene ben 
die het dichtst bij alle spelers sta. Het is niet altijd ge-
makkelijk om met iedereen overeen te komen, zelfs niet 
in een goed team. Ik heb het voordeel dat ik de band 
tussen alle spelers kan vormen en ook tussen de spelers 
en de coach. Als het nodig is, kan ik als bemiddelaar 
optreden.

Daarstraks had u het over het geld, dat zo goed als 
onbestaande is in de hockeysport... Wat verandert dat 
concreet voor de spelers en de clubs?
J.J.D. — Wegens dat geldgebrek moeten we er om te be-
ginnen vroeger mee stoppen dan in het voetbal, over het 
algemeen tussen 28 en 30 jaar. Waarom? Omdat we iets 

Dankzij zijn succes op de Olympische Spelen in Rio kan hockey 
een steeds ruimer publiek bekoren. Het nationale team, de 
Red Lions, wordt al twee jaar geleid door een jonge kapitein, 
namelijk de uit Ittre afkomstige John-John Dohmen. De beste 
hockeyspeler van het land is ook middenvelder bij de Watducks, 
het team van Waterloo. Hij praat over de redenen waarom 
zijn favoriete sport zo overdreven discreet is, maar ook over zijn 
gevarieerd beroepsleven. Hockey is daarbij nooit ver weg!
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anders moeten doen om de kost te verdienen. En op een 
zeker moment gaat sportbeoefening op een zeker niveau 
niet meer samen met het werk. Men heeft er de tijd en de 
energie niet meer voor. Je moet ook rekening houden met 
het gezinsleven. Het zijn niet enkel de spelers die offers 
brengen, ook hun gezin doet dat en je kunt tegen je part-
ner en je kinderen moeilijk volhouden dat je niet gaat 
werken omdat je hockey wilt spelen, maar daarmee te 
weinig ontvangt om de kost te verdienen. Meestal stopt 
men er dus mee aan het einde van zijn studententijd, wan-
neer men een “echt“ beroep kiest. Onze weken als spelers 
van het nationale team zien er als volgt uit: op maandag 
en dinsdag (en soms woensdag) wordt er de hele dag ge-
traind (hockey, fitness, meetings), van 8.30 u tot 17 u of 
zelfs tot 18 u. Naar de les gaan of gaan werken is dan 
natuurlijk uitgesloten. Elke avond is er clubtraining en 

Tendens

in het weekend zijn er tornooien... Sport, werk en gezins-
leven zijn heel moeilijk te combineren. Te meer daar je 
ook rekening moet houden met de verplaatsingen. Het 
nationale team traint in Antwerpen, bij de Royal 
Beerschot Hockey Club. De helft van de teamleden zijn 
Antwerpenaar en de andere helft, waaronder ik, komt uit 
Brussel of uit de buurt daarvan. Je moet dus ook rekening 
houden met 3 tot 4 uur reistijd en met verkeersopstop-
pingen. Persoonlijk vind ik dat onrechtvaardig, want 
spelers die op 15 minuten van het terrein wonen, zijn 
natuurlijk beter in vorm dan de anderen. Er zijn nooit 
trainingen in Wallonië of in Brussel (ik veronderstel dat 
er akkoorden bestaan tussen de clubs en de nationale 
federatie). Het zijn altijd dezelfden die offers brengen. De 
afstanden zouden gelijker moeten worden verdeeld om 
de kwaliteit van de trainingen te verbeteren.
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BIO EXPRESS
1988 

Geboren op 
24 januari.

1993
Begint hockey te 

spelen op de leeftijd 
van 5 jaar.

2012
Neemt met het 

nationale team deel 
aan de Olympische 
Spelen van Londen 

(vijfde plaats).

2013
Wordt vicekampioen 

op het Europees 
Kampioenschap in 

Bonn.

2014
Wordt kapitein van 

het nationale 
hockeyteam.

2015
Hij leidt de Red Lions 

naar de 
tweede plaats van de 

World League in 
India.

2016
Het nationale 

hockeyteam dat door 
John-John Dohmen 

wordt geleid, wint de 
zilveren medaille op 

de Olympische 
Spelen van Rio.

Verdient u echt niets?
J.J.D. — Toch wel, gelukkig maar. Sinds verleden jaar 
krijgen we een officieel loon als werknemers van de 
federatie. Voordien ging het om onkostenvergoedingen, 
compensaties... Lange tijd verdienden we minder dan 
het minimumloon! Nu verdienen we amper meer dan 
een gewone werknemer in een warenhuis, en dat op 
nationaal niveau. In de clubs worden sommige spelers 
een beetje betaald en anderen helemaal niet. En er be-
staan in het hockey geen premiestelsels wanneer men 
een kampioenschap wint. Je kunt die sport niet beoefe-
nen voor het geld. Je doet het uitsluitend uit passie.

Om die reden bent u voor osteopaat gaan studeren...
J.J.D. — Ja. Zopas haalde ik mijn masterdiploma aan de 
ULB. Dit jaar doe ik een aanvullende master, een zesde 
jaar om doctor in de osteopathie te worden. Dat diploma 
wordt erkend door de Staat en daarmee zal ik later mijn 
eigen praktijk kunnen beginnen.

Waarom hebt u voor die studierichting gekozen?
J.J.D. — Als sportman heb ik veel contact gehad met 
osteopaten. Ik schreef me in voor het eerste jaar en dat 
beviel me. Ik vind het een mooi en heel interessant 
beroep.

Het is alvast handig: u bent kapitein en u kunt de leden 
van uw team verzorgen...
J.J.D. — (Lacht) Dat gebeurt wel eens, ja, maar enkel voor 
kleine ingrepen. Behandelingen laat ik natuurlijk wel 
over aan de medische staf! Maar sinds kort beoefen ik 
ook een ander beroep…

En welk?
J.J.D. — Enkele maanden geleden ben ik met mijn eigen 
pettenmerk begonnen! Het heet “Cap10” (www.cap10.be). 
Ik heb alles zelf gedaan, van A tot Z, en alles zelf en op 
mijn eentje gefinancierd. Het is de bedoeling petten van 
zeer goede kwaliteit op maat te ontwerpen voor clubs 
en ondernemingen. Ik heb al enkele klanten, maar be-
vind me nog in de inloopperiode. Ik heb dat ook gedaan 
voor het plezier en zo heb ik de bedrijfswereld leren 
kennen. Dat is heel boeiend! Maar evident is dat niet in 
België. Men draagt hier niet zo dikwijls petten als in de 
Verenigde Staten, bijvoorbeeld, waar je niemand tegen-
komt die geen pet heeft.

DAGO 
JACQUEMIN

Onze getalenteerde gastfotograaf 
maakte de coverfoto en de illustraties 
voor dit artikel. Andere facetten van 
zijn werk kun je bewonderen in de 

online portfolio. Scan daarvoor 
onderstaande code in met jouw 

smartphone. 
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En om terug te keren naar het hockey: wat zijn  
uw beste herinneringen?
J.J.D. — Het feit dat we het Duitse team hebben verslagen 
tijdens de Europese Bekerwedstrijden in Manchester in 
2007, een kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen 
van Peking. We hebben de Duitsers in de laatste seconde 
verslagen en de bronzen medaille gewonnen. Maar ver-
geleken bij hen, waren we slechts amateurs! Twee weken 
vroeger hadden we tegen hen nog met 20 verloren. Het 
is trouwens dankzij die overwinning – een magisch 
moment – dat de sponsors ons zijn beginnen te kennen. 
Vanaf dan is alles beter geworden voor het Belgische 
hockey. Vervolgens is er de zilveren medaille die we 
verleden zomer op de Olympische Spelen van Rio won-
nen, natuurlijk de bekroning van heel dat verhaal.

En de grootste ontgoocheling?
J.J.D. — Ons parcours doet een beetje aan een roetsjbaan 
denken. De grootste ontgoocheling was twee jaar gele-
den, tijdens de Wereldbeker in Den Haag. We eindigden 
vijfde terwijl we op een podiumplaats hadden gehoopt. 
Dat blijft een grote mislukking voor ons. Juist daarna 
ben ik kapitein geworden.

Hoe ziet u de evolutie van het hockey in België?
J.J.D. — Twaalf jaar geleden waren we niets! Er was 
absoluut geen geld voor de hockeysport en er is er nog 
altijd niet veel, maar toch al een beetje meer. Sindsdien 
heeft de nationale federatie de juiste mensen op de juiste 
plaats gezet in de staffs. Bovendien zijn de spelers zelf 
beslissingen gaan nemen, zowel individueel als collectief. 
De spelers zetten zich veel meer in, zonder dat ze weten 
of ze ook enig voordeel zullen halen uit al hun offers. 
Ze durven risico’s te nemen. Voor het olympisch jaar 
hebben we bijvoorbeeld alleen maar hockey gespeeld; 
geen werk, geen studies... Dat was een bewuste keuze 
van alle spelers. Niemand heeft hen daartoe gedwongen. 
Ook de nieuwe coach werd door de spelers zelf gekozen, 
wat vroeger nooit het geval was. De spelers hebben een 
doorslaggevende rol gespeeld voor de jongste successen 
van het Belgische hockey.

Maar ondanks de medailles blijft hockey in Wallonië 
en Brussel toch een veeleer discrete sport. Is hockey 
nog de elitesport die sommige mensen zich herinneren?
J.J.D. — Ja, het is een discrete sport, Maar de jongste 
Olympische Spelen hebben ons toch een beetje in de 
schijnwerpers geplaatst. Niemand komt echter naar de 
wedstrijden van de hockeyclubs kijken. En nochtans 
hebben we een van de grootste kampioenschappen ter 
wereld en hebben we belangrijke clubs! Het probleem 
ligt in het feit dat hockey meer aandacht van de media 
zou moeten krijgen. De wekelijkse uitzending “Le Week-
end Sportif ” (RTBF) wijdt sinds kort een klein hoofd-
stukje aan hockey, maar dat is heel kort en ronduit slecht 
gemaakt. De clubs zelf zouden meer reclame moeten 
voeren voor hun wedstrijden, maar ze zouden het pu-
bliek ook iets moeten bieden, zoals bij voetbalmatchen. 
Wanneer u een hockeywedstrijd bijwoont, ziet u dat 
iedereen weggaat zodra de match gedaan is. Er is dan 
niets meer. Er wordt geen enkele inspanning gedaan om 
een sfeer te scheppen die het publiek kan aantrekken. 
Dat is heel jammer! Wat de elitaire kant betreft, die is 
niet meer zo uitgesproken als vroeger. Hockey was een 
elitaire sport omdat het oorspronkelijk altijd werd be-
oefend in tennisclubs en steeds door leden van dezelfde 
families, maar dat is vandaag niet meer het geval. 
Tegenwoordig is het een sport die voor iedereen open-
staat en de clubs vragen niet liever! In de Verenigde 
Staten is het bovendien een haast uitsluitend vrouwelijke 
sport, terwijl er bij ons evenveel jongens als meisjes zijn..

Hoe ziet u uw eigen toekomst in de hockeywereld?
J.J.D. — Ik zie me niet zo intensief voortdoen gelijk vroe-
ger. Ik heb driemaal aan de Olympische Spelen deelge-
nomen en nu zie ik me tijdens de vier jaar tussen de 
Spelen niet meer zoveel en ononderbroken op hockey 
toeleggen.

www.hockey.be

“Hockey was een elitaire sport 
omdat het oorspronkelijk altijd 
werd beoefend in tennisclubs 
en steeds door leden van 
dezelfde families, maar dat is 
vandaag niet meer het geval. 
Tegenwoordig is het een sport 
die voor iedereen openstaat en 
de clubs vragen niet liever!”
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LU I K

Luik

C O N C E P T

Een ontmoeting met Elisabeth Meur-Poniris – of Eli – de jonge 
maakster van de kleine vriendelijke liefdesrobot…

ELISABETH  
MEUR-PONIRIS
Soort zoekt soort... 

of niet noodzakelijk?
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Eli, kunt u ons uw levensloop in enkele woorden 
vertellen?
Eli — Tot 2014 studeerde ik aan het IHECS. Die studies 
bestonden uit een bachelor in communicatie, gevolgd 
door een master in permanente opvoeding met media-
opvoeding als specialisatie. Dat is veeleer een leerschool, 
een volwassenenopleiding in sociocultureel groepswerk. 
Daarna ben ik mij beroepshalve gaan specialiseren in 
productiehuizen en in agentschappen die meer gefocust 
waren op alles wat te maken had met interactieve pro-
ductie en webdocumentaires. Ik volgde dat spoor omdat 
ik dacht dat dergelijk groepswerk zeer belangrijk en 
zinvol is, maar er zijn ook middelen om een groter pu-
bliek te bereiken of een publiek dat niet noodzakelijk 
banden heeft met het verenigingsleven. Je kunt hun een 
boodschap doorgeven of ze minstens doen nadenken 
over de maatschappij, en wel met tools die zelfstandig 
kunnen worden gebruikt, dus niet noodzakelijk in het 
kader van groepswerk. Dat is het, wat mij deed afwijken 
van mijn academische aanpak, die toch meer gericht was 
op sociocultureel groepswerk. Tijdens mijn master 
werkte ik voor de vzw Switch, die pedagogische tools 
maakte die vooral voor verenigingen waren bedoeld. Ik 
heb ook in Canada gewerkt, in Montreal, in een agent-
schap dat onder meer de heel grote webdoc ‘Fort 
McMoney’ produceerde, die gaat over de petroleumont-
ginning in Alberta. Een grote productie met zeer grote 
budgetten! Onvoorstelbaar bij ons… Op het ‘Liège Web 
Fest’ in 2015 had ik het geluk dat ik de ‘Voix de Femmes’-
prijs won. Die gaf me vrij spel voor wat we momenteel 
en tot eind 2017 met Flo en Camille van de vzw Voix de 

Femmes (Vrouwenstemmen) doen over “digitale inti-
miteiten”. Dat wil uitdrukken op welke manier onze 
voorstelling van gender, seksualiteit en liefdesrelaties 
evolueert met onze digitale praktijken. Ook omgekeerd 
rijst de vraag hoe onze voorstellingen van gender vorm 
geven aan het Web zoals men dat vandaag kent. Dat is 
echt auteurswerk en meer artistiek dan pedagogisch.

Uw ‘LoveBot’-project zoals het er nu uitziet, werd dat zo 
bekeken vanaf het begin van het denkwerk?
Eli — In het begin kwamen er verschillende thema’s aan 
bod. Maar het project ging al vlug de richting van een 
welbepaald onderwerp uit: de kwestie van opvoeding tot 
relationeel, affectief en seksueel leven. Mijn eindwerk 
ging over dat onderwerp, meer bepaald over de hinder-
palen om een waardevol programma te maken voor 
scholen. Dat onderwerp blijft taboe. Er moet al een hele 
deconstructie gebeuren in hoofde van de mensen die 
worden geacht die programma’s te leiden. Kortom, het 
is ingewikkeld om een echte cursus op te stellen, die 
naam waardig. Het is daar dat mijn interesse voor dat 
onderwerp vandaan komt. Om een oplossing te vinden 
voor die moeilijkheid, was ik mij gaan buigen over 
YouTubezenders met YouTubesters of YouTubers die over 
seksualiteit praten, over seksuele voorkeur, over gender 
enz. Ik zei bij mezelf dat dit een perfect voorbeeld was 
van een opvoeding door gelijken, die een alternatief biedt 
voor de school en waar jonge mensen toch antwoorden 
op hun vragen kunnen vinden. Het is een digitale prak-
tijk die tien jaar geleden niet bestond en die nu bijdraagt 
tot de vorming van onze genderidentiteit en onze sek-
suele voorkeur. Dat vormt de basis van ons denken. 
Vervolgens hebben we dat uitgebreid tot de manier 
waarop het digitale invloed heeft op al die voorstellingen. 
In het begin beoogde ik dus een jonger publiek, veeleer 
adolescenten. Daarna ben ik me gaan interesseren voor 
datingsites. Ik schreef me in op een massa datingsites, 
maar stelde in mijn profiel duidelijk dat ik daar was in 
het kader van een project. Ik probeerde gewoonweg ver-
halen over ervaringen te krijgen.

En heeft dat gewerkt? Kreeg u die verhalen?
Eli — Jazeker! Een massa mensen zijn naar me toegeko-
men! Ik besefte al vlug dat er veel geweld was op die 
sites. En ook veel frustratie! Dat is een vaststelling, want 
de vrouwen en mannen op die sites hebben helemaal 

In ‘PointCulture Liège’ (Cultuurpunt Luik) staat een rare 
fotoautomaat. Er komt betoverende muziek uit. De 
nieuwsgierige die erin stapt, gaat iets even lachwekkends 
als buitengewoons beleven. De LoveBot, de robot met de 
verleidelijke glimlach, neemt u mee voor een avontuur dat 
u in amper enkele minuten zal doen nadenken over 
liefdes en vriendschapsrelaties, over datingsites en over 
sociale netwerken in het algemeen.

I Adrienne Pesser // V Julien Hayard
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en wil men “goed voorkomen”. Op de foto moet een 
sympathiek persoon staan, we geven informatie die ons 
interessant moet doen lijken enz. De tweede controle 
bestaat uit het vergelijken van de persoonlijke gegevens 
die men over zijn gesprekspartner krijgt, met degene die 
op andere sociale netwerken verschijnen, om te zien of 
ze coherent zijn. Er is ook de controle van de ontmoeting 
als dusdanig, dat wil zeggen dat men alle voorwaarden 
wil scheppen opdat ze goed zou verlopen. Van de kant 
van de ontwerpers is er de hele kwestie van de aanbe-
velingsalgoritmen. Men stelt alles in het werk opdat de 
ontmoeting zou kunnen plaatsvinden, ongeacht of ze 
tot een liefdesverhaal leidt of niet. Dat is allemaal zeer 
ideologisch gekleurd, want het vertrekt van het “soort 
zoekt soort”-beginsel en van de veronderstelling dat 
mensen met gemeenschappelijke interesses noodzake-
lijkerwijze goed met elkaar zullen overeenkomen… 
Kortom, het contact komt tot stand tussen mensen die 

niet dezelfde ervaringen. In het kader van heteroseksuele 
relaties blijkt uit de ervaringen van de vrouwen dat ze 
geweldig veel reacties krijgen. Zoveel zelfs, dat ze niet 
eens meer antwoorden op de tientallen berichten die ze 
ontvangen. De mannen van hun kant, sturen heel veel 
berichten, maar krijgen daar weinig of geen reacties op. 
Bijgevolg leidt dat tot meer gewelddadige berichten, die 
men gebruikt als provocatie om een reactie te krijgen, 
meer dan om iemand te ontmoeten. Dat is misschien 
een onderwerp voor een volgend project...

En het huidige project, de LoveBot…
Eli — De LoveBot is veeleer het voorwerp van een be-
zinning over de controle die op die datingsites wordt 
uitgeoefend. De bestaande controle ligt op veel verschil-
lende niveaus. De eerste controle is degene die men 
zichzelf oplegt. Wanneer men een profiel aanmaakt, wil 
men zijn beeld echt zoveel mogelijk in de hand houden 
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in dezelfde sfeer leven! Men beweegt zich altijd in lauwe 
baden, met mensen die het altijd eens zijn met ons. Er 
ontstaat een soort consensus die bevestigt wat men al 
wist, maar waardoor men nooit iets bijleert. Om iets te 
kunnen bijleren, moet men op een zeker moment even-
wel een kortsluiting doen ontstaan. In de wereld van de 
datingsites vinden er echter nooit dergelijke kortsluitin-
gen plaats.

Kortsluiting, is dat dus de werkwijze van de LoveBot?
Eli —  Ja, absoluut. Zonder te spoilen wat er tijdens de 
belevenis in de fotoautomaat gebeurt – want alles is juist 
gebaseerd op het verrassingseffect en de frustratie – is 
het de bedoeling een profiel aan te maken in de LoveBot. 
Men gaat je er wat afgezaagde vragen stellen, zoals op 
de datingsites: je leeftijd, je seksuele voorkeur enz. Maar 
als je antwoordt dat je hetero bent, dan kan de machine 

“De cabine is ontworpen zoals een 
fotoautomaat: zeer glad, helder, 
geruststellend en aantrekkelijk. Je hebt de 
indruk dat er je daarbinnen niets kan 
overkomen. Het robotje ziet er zo 
vriendelijk uit! Maar eens ze erin zitten, 
zijn de mensen heel vlug van streek…”
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je evengoed een persoon van hetzelfde geslacht voor-
stellen. Met andere woorden: het profiel dat je maakt 
heeft geen enkele invloed op de persoon die je zal wor-
den gesuggereerd. De bedoeling is dat, al is het maar 
twee seconden, je je afvraagt of die persoon je bevalt. 
Zo kun je een ogenblik uit je seksuele identiteit treden 
om mee te gaan in een bevraging, om je te bezinnen en 
om wat afstand te nemen van jezelf. Met de LoveBot 
proberen we het tegendeel te zeggen van het “soort zoekt 
soort”-concept. De ervaring is leuk en leerzaam. Je wordt 
er een beetje ongemakkelijk van, maar eigenlijk blijft 
het heel ludiek. Ze plaatst de gebruiker in een kwetsbare 
positie, omdat hij er niet in slaagt het beeld van zichzelf 
in de hand te houden. Het principe is hier heel egalitair: 
er is geen enkel klassenverschil en iedereen wordt op 
dezelfde voet van gelijkheid behandeld, omdat iedereen 
zich in dezelfde omstandigheden bevindt. Je moet hier 
wel spontaan zijn.

Zullen al die ervaringen samen leiden tot een resultaat, 
tot een analyse?
Eli — Ja, tot een onderzoek waaruit de grote trends zullen 
blijken. Hoeveel gebruikers zullen bijvoorbeeld het he-
leproces hebben afgewerkt? Welke passages waren pro-
blematisch? Wat er nu al uit blijkt, is nieuwsgierigheid: 
men wil de persoonsgegevens van anderen kennen, 
zonder zichzelf bloot te geven. Indien we die mogelijk-
heid om “te zien zonder te worden gezien” zouden af-
schaffen, dan zou het meteen gedaan zijn met de nieuws-
gierigheid. Enerzijds zullen de analyses betrekking 
hebben op de statistieken en anderzijds op het kwalita-
tieve aspect. Op de inhoud van de berichten bijvoor-
beeld, op het al dan niet gewelddadige karakter ervan 
(nadat de term werd gedefinieerd). Onder gewelddadig-
heid begrijp ik de woorden die worden gebruikt (expli-
ciet seksueel, beledigend enz.). Er kan een uitgebreide 
reeks kwesties van sociologische aard aan bod komen. 
Dat onderzoek zal wellicht worden uitgevoerd in part-
nerschap met de universiteit van Namen en met die van 
Montreal. Het is heel leuk dat men deel kan uitmaken 
van een transmediaal project dat zowel betrekking heeft 
op digitale kunst, als op onderzoek en volwassenenvor-
ming. Dat is trouwens het belang van digitale kunst, die 
zorgt voor samenwerking tussen verschillende milieus 
die dat niet noodzakelijk gewend zijn.

De LoveBot is begonnen in Luik. Zou hij naar 
andere steden kunnen verhuizen, zoals Namen, Brussel 
en Montreal?
Eli —  Jazeker. De vraagstelling is heel “universeel” – 
althans in de ontwikkelde landen die toegang hebben 
tot het Web. We kijken ook naar Quebec, omdat daar al 
jaren bewustwordings- en vormingsprogramma’s over 
genderkwesties en seksuele voorkeur worden ontwik-
keld. De cabine ginder laten draaien, de daar verzamelde 
resultaten bestuderen en ze vergelijken met die van de 
Belgische gebruikers, zou sommige verschillen aan het 
licht kunnen brengen. Het project zal nog een tijdje 
duren, minstens tot eind 2017!

DE ‘VOIX 
DE FEMMES’-
PRIJS

De Luikse vzw Voix de Femmes 
(Vrouwenstemmen) bestaat 
sinds 1991 en wil de rol en het 
werk van vrouwen wereldwijd 
promoten. Ze omvat een eerste 
feministisch deel en een 
tweede dat op culturele 
diversiteit is gericht. Naast een 
tweejaarlijks festival, biedt de 
vereniging activiteiten inzake 
permanente 
volwassenenvorming.
Florence Vandenberghe, die 
verantwoordelijk is voor de 
communicatie en de projecten, 
ontwikkelde het concept van 
de ‘Voix de Femmes’-prijs, die 
in 2016 aan Elisabeth Meur-
Poniris werd toegekend.
“Voix de Femmes is in 2014 met 
het Luikse ‘Web Fest’-festival 
gaan samenwerken in het 
kader van projectaanvragen 
van de Federatie Wallonië-
Brussel. Eerst heette dat 
‘Quinzaine numérique’ (Digitale 
Veertiendaagse) en later 
‘Festival des Arts Numériques’ 
(Digitaal Kunstenfestival). Nu 
draagt het evenement de naam 
‘Saisons des Cultures 
Numériques’ (Digitale 
Cultuurseizoenen) en is het dus 
opener, met pedagogische 
projecten enz. In 2014 hebben 
wij een eerste project 
ingediend, waardoor we in 

contact kwamen met andere 
Luikse operatoren. Met het 
‘Liège Web Fest’ klikte het 
bijzonder goed dankzij 
gemeenschappelijke analyses, 
waarden en standpunten, meer 
bepaald over de kwestie van 
de vertegenwoordiging van 
vrouwen in alles wat te maken 
heeft met digitale praktijken. 
We werden het eens over het 
uitreiken van een ‘Voix de 
Femmes’-prijs om een vrouw te 
bekronen, die creatief bezig is 
op transmediaal gebied en 
inzake webseries en virtuele 
werkelijkheid. Elk jaar bekijken 
we heel aandachtig de door 
vrouwen gedragen projecten.
De bekroning stimuleert 
creativiteit in de vorm van een 
‘vrij spel’, met andere woorden 
een onbepaalde vorm die we 
juist samen zullen bepalen. Het 
is de bedoeling dat we de 
bekroonde creatieve vrouw 
ontmoeten en spreken over 
een gezamenlijk project. Met 
Eli ging dat alle richtingen uit! 
De LoveBot is de eerste 
productie waaraan we 
meewerken. Het is echt leuk, 
want dat ‘vrij spel’-formaat 
geeft ons de kans om ook 
nieuwe dingen voor te stellen. 
Het enige waaraan het 
afgewerkte project moet 
voldoen, is dat het voor een 
uiteenlopend publiek 
toegankelijk is. De plaatsen 
waar de cabine wordt gezet, 
zijn trouwens gekozen op basis 
daarvan.”
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Nieuwe tentoonstellingen

C H A R L E R O I

Henegouwen

p 07 mei 2017

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

I N L I C H T I N G E N

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11  
B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

Openingsuren
Dinsdag tot zondag   
van 10 tot 18 uur 
(gesloten op maandag,  
25 december en 1 januari)

www.museephoto.be
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R Jeanloup Sieff. 
Alfred Hitchcock en Ina. 
Hollywood, 1962 
© Estate Jeanloup Sieff 

U Nomaden (detail).
Madagascar 2010 
© Wim De 
Schamphelaere

JEANLOUP SIEFF
Les années lumière 

Borinage 1959



nr.35

28

Tendens



nr.35

29

JEANLOUP 
SIEFF
Les années lumière 
Borinage 1959

Mensen die me niet kennen, vormen zich 

een verkeerd beeld van mij. Ze denken dat 

ik een beetje hoogmoedig ben, een beetje 

amateuristisch, een beetje afstandelijk… 

maar ze vergissen zich, ik ben het niet een 

beetje, ik ben het volledig.”

Elegant en licht, classicistisch, zinnelijk… dit 
zijn enkele van de adjectieven die de foto’s 
van Jeanloup Sieff (1933-2000) oproepen.
 Hij begon als onafhankelijk reporter en was 
nadien een tijdlang verbonden aan het agent-
schap Magnum – in 1959 kreeg hij de Prix 
Niépce voor zijn reportage over de Borinage 
– maar het was vooral als modefotograaf dat 
hij zijn sporen verdiende.
 Hij werkte hoofdzakelijk voor prestigieuze 
modetijdschriften zoals Harper’s Bazaar, Elle, 
Vogue en British Mode. Toch waren zijn foto’s 
meer dan banale opdrachten, dankzij de ori-
ginaliteit van zijn cadrages, de veelheid van 
indrukken en het gebruik van het groothoek- 
objectief, dat zijn werk onmiddellijk herken-
baar maakte. Er was toen inderdaad sprake 
van een “stijl-Sieff ”, met zijn iconische 
vrouwen die de creaties van prestigieuze cou-
turiers droegen, zijn vrouwelijke naakten 
gefotografeerd tijdens hun verleidelijke inti-
miteit, of zijn desolate landschappen – het 
eenzame gelaat van de fotograaf die bevriend 
was met de filmsterren of de politici die hij zo 
dichtbij bracht, zich wegcijferend achter het 
model. Sieff koos voor een uitgezuiverde foto-
grafie door alleen de krachtlijnen van het 
beeld te bewaren en ze in een diepdonker te 
gieten, in lijn met de esthetiek van de periode 
– “Les Trentes Glorieuses” – waarvan hij de 
perfecte belichaming vormde. Vanaf de jaren 
1950 slaagde Jeanloup Sieff erin de hele sfeer 
van een tijdperk in zijn beelden te vertalen, 
in nauwe verstandhouding met de filmkunst 
en doorheen alle thema’s die hij behandelde.
Aan het oeuvre van Jeanloup Sieff is in België 
nog geen belangrijke tentoonstelling gewijd. 
 Het Musée de la Photographie in Charleroi 
zal enkele van zijn meest emblematische 
foto’s tentoonstellen, een bloemlezing uit de 
collecties van het Musée en de archieven van 
de fotograaf. Het wordt een eerbetoon aan 
een kunstenaar die, net als Irving Penn of 
Richard Avedon, meer dan één generatie 
heeft bepaald. In de Galerie du Cloître zal een 
selectie van foto’s uit de serie Borinage 1959 
te zien zijn.

O Jeanloup Sieff.  
Serge Gainsbourg en Jane 
Birkin. Parijs, 1970 
© Estate Jeanloup Sieff 

W Jeanloup Sieff.  
Borinage, 1959 
© Estate Jeanloup Sieff

Tendens
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WIM  
DE SCHAMPHELAERE
Exchanging looks

“Ik gebruik moderne fotografische technieken, niet om het reële beeld 

te veranderen, maar enkel om die realiteit getrouw weer te geven via een 

weg die in het verleden niet bestond.”

De foto’s van Wim De Schamphelaere vormen grote panoramische banden, 
maar zonder het effect veroorzaakt door de rotatie van de camera of de 
collage van de 19de-eeuwse panorama’s. Ze zijn tot acht meter lang en 
imponeren de toeschouwer niet alleen door hun compositie, maar ook 
door de krachtige sfeer die ze ademen: platgedrukt, zonder oculaire ver-
vorming, als toneeldecors, worden ze bevolkt door de bewoners van de 
plaatsen die de fotograaf heeft uitgekozen, Cuba of Afrika, de straat of de 
savanne die hun eigen schouwspel laten reconstrueren. Ondanks hun 
beschrijvende en documentaire uiterlijk zijn de foto’s van Wim De Scham-
phelaere meer dan een “etnografische” oefening: ze tonen een werkeli-
jkheid die het menselijke oog in een uitgerekte tijd niet kan waarnemen, 
zoals de bewoners die in het beeld worden samengebracht zonder dat ze 
er zich op dat moment allemaal bevinden. De fotografie wordt archeologie. 
Op het computerscherm voegt De Schamphelaere fotografische elementen 
samen die hij meticuleus uit een realiteit plukt om hun uiterlijk te recons-
trueren en hun gegevens aan te vullen, niet met de bedoeling ze te verra-
den maar integendeel om ze te dienen.
 Wim De Schamphelaere werd in 1963 geboren en werkte aanvankelijk 
als ingenieur biochemie. Later richtte hij zijn eigen bedrijf voor digitaal 
drukwerk op. Hij heeft zich altijd tot vreemde culturen aangetrokken 
gevoeld en doorkruist de hele wereld. Twaalf jaar geleden werd hij voltijds 
beroepsfotograaf. 
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W Romeo&Juliette, Sao Tomé 
en Principe 2008 
© Wim De Schamphelaere 

W Nomaden, Madagascar 2010 
© Wim De Schamphelaere 

O Escobar, Havana 
Cuba 2015 
© Wim De Schamphelaere

Scan deze code 
in met uw 

smartphone en 
ontdek meer info 

op de website 
van WAW.
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O Consulado, Havana  
Cuba 2016 
© Wim De Schamphelaere 

U Borena, Ethiopië 2012 
© Wim De Schamphelaere
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MARTIN  
DELLICOUR
100 % natuurlijke 

fotograaf

É R E Z É E

Luxemburg

I Laurence Cordonnier

Wanneer het gaat om de geschiedenis van het woud, 
van de natuur en van de mens, dan is men geneigd zijn 
verhaal te beginnen met “Er was eens...”. Want het 
is precies in die van magie en legenden doordrongen 
wereld dat fotograaf Martin Dellicour ons binnenvoert.

j “Deep in the wood... ” 
Ardenne Sauvage,  
Herfst 2015 
© Martin Dellicour 

O "Op de duistere wateren 
van de Ourthe" 
Ardenne Sauvage, 
Herfst 2016  
© Martin Dellicour
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Hij genoot een opleiding als graficus. In 2001, 
aan het einde van zijn studies richtte hij in Luik 
zijn studio op. Een jaar geleden besloot hij zijn 
leven te veranderen, de stad te verlaten en zich 

aan zijn grafische projecten te wijden, maar ook en vooral 
aan het in beelden vastleggen van de onvermoede rijk-
dommen van zijn Ardense geboortestreek. Die keuze le-
verde hem trouwens al verscheidene bekroningen op, 
waaronder, dankzij zijn kortfilm “Gnomes”, de Grote Prijs 
van het 20ste Internationaal Natuurfestival van Namen.

De roep van het woud
De Ardennen. Kent u die wel? Eens u ze ontdekt hebt 
door de ogen van Martin en zijn poëtische wereld, zal 
u beseffen hoe ze eindeloos emoties in u kunnen 
opwekken.

De fotograaf werkt nu aan een online-documentatie-
project, “Ardenne Sauvage”, waarin hij de streek oproept 
die hem altijd heeft geboeid. Waarover gaat dat verhaal? 
Over de mens, het landschap en het wilde leven. Talloze 
ontmoetingen buiten de platgetreden paden, een inter-
actieve reis die de verborgen schatten van onze wouden 
openbaart aan de hand van verhalen en beelden van een 
intense schoonheid. In 2017 zou er ook een boek moeten 
uitkomen.
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O "Japanse prent" 
Koolmeesje, Ardenne 
Sauvage, Winter 2014  
© Martin Dellicour

R "De plas zingt en 
beweegt... hij bekijkt me 
nieuwsgierig, met 
tientallen ogen." 
Bruine kikker, Ardenne 
Sauvage, Maart 2016 © 
Martin Dellicour 

T "De gewone 
komkommerspin" 
Araniella cucurbitina, 
Ardenne, 2014  
© Martin Dellicour
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“Het wilde leven fotograferen houdt 
altijd wat onzekerheid in. Je kunt je 
terrein en de fototechniek goed kennen. 
Maar het hangt helemaal niet van ons 
af of we op het goede moment op de 
juiste plaats met het goede licht en het 
juiste onderwerp zijn. Dat is het 
opwindende van mijn beroep.”
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W "Oog in oog", Muskusossen, Noorwegen, 
Winter 2014 © Martin Dellicour

j "Wilde rendieren"  
Nationaal Park Forollhogna, Noorwegen, 
Herfst 2013 © Martin Dellicour 

R "Scandinavische weerspiegeling" 
Noorwegen, oktober 2013 © Martin Dellicour
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“Een geslaagd beeld vertelt altijd een verhaal. Later leest 
iedereen het zoals hij het begrijpt.”
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“Het geheim van een geslaagde foto?  
Geduld en volharding...”
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O "Ardense punker" 
Kuifmees, Ardenne 
Sauvage, Lente 2012 
© Martin Dellicour 

W "De avond valt over de 
taiga", Noorwegen, 
Herfst 2013  
© Martin Dellicour

Scan deze code 
in met uw 

smartphone en 
ontdek meer info 

op de website 
van WAW.
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H I G H T E C H

De  d ie n s t  Ad m i n i s t r a t ion  e t 
Valorisation de la Recherche (AVRE) 
van de UMONS heeft als voornaamste 
doel om het wetenschappelijk onder-

zoek te ondersteunen en de resultaten van dat 
onderzoek gemakkelijker toe te passen. Daarbij 
valt te denken aan begeleiding van de onderzoe-
ker bij het opzetten van zijn project, bevordering 
van het onderzoek buiten de universiteitsmuren 
(onder bedrijven, mogelijke promovendi enzo-
voort), juridisch advies en oprichting van spin-
offs (zie “Het traject van een idee”, WAW nr. 34).

Het onderzoek verduidelijken
De ontwikkeling van applicaties is een nieuwe 
vondst van de dienst om het grote publiek te in-
formeren over de vooruitgang in het onderzoek. 
Sinds de start van het academiejaar kunnen de 
researchers van de UMONS hun resultaten nu 
verspreiden via apps voor de pc, smartphone of 
tablet. Een mooi initiatief om wetenschappelijke 
vooruitgang dichter bij het leven van de gewone 
burger te brengen. 
 AVRE heeft voor onderzoekers een eenvou-
dige standaardprocedure ontwikkeld om de re-
sultaten van hun onderzoek vrij gemakkelijk te 

verspreiden. “Tegelijkertijd profiteren ze van intel-

lectuele-eigendomscontrole en het UMONS-keurmerk”, 
verduidelijkt Sandrine Brognaux, die als weten-
schappelijk adviseur voor informatietechnologie 
en communicatie bij AVRE werkt. “We bieden 

ontwikkelaars een breed scala aan mogelijkheden. Zo 

kunnen ze met name de prijs van de app bepalen of 

demoversies aanbieden.” Dit is een primeur onder 
de Waalse universiteiten.
 De UMONS heeft haar bekwaamheid als di-
gitale wegbereider al bewezen. “Wij waren de 

eerste universiteit binnen de Federatie Wallonië-

Brussel met een institutionele repository”, legt 
Sandrine Brognaux uit. Een repository is een 
platform dat het mogelijk maakt om de broncode 
te archiveren en beheren. Deze repository, die 
door de onderzoekers van de UMONS wordt 
gebruikt, telt ongeveer 400 projecten. “Op termijn 

zou een aanzienlijk deel van deze projecten tot de 

ontwikkeling en online beschikbaarheid van apps in 

de diverse stores kunnen leiden.”

MetaMorphos en Kinterest
De apps worden door de onderzoeksteams zelf 
ontwikkeld (“naar gelang het geval met hulp van 

grafische vormgevers”). De ontwikkelingstijd van 

390
  

het aantal 
informaticaprojecten 
van de UMONS dat in 

de ‘institutionele 
repository’ van de 

UMONS aanwezig is 
en op termijn in de 

vorm van apps 
ontwikkeld zou 
kunnen worden.

De onderzoekers van de Université de Mons (UMONS) kunnen nu hun 
onderzoeksresultaten via apps voor de pc, smartphone of tablet 
verspreiden. Een mooi initiatief om wetenschappelijke vooruitgang dichter 
bij het leven van de gewone burger te brengen.

UMONS

Wetenschappelijke 

ontwikkelingen  

op je smartphone

B E R G E N

Henegouwen

I Charline Cauchie
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de app verschilt sterk van geval tot geval. “De app 

wordt ontwikkeld op basis van resultaten met veel 

toegevoegde waarde die in het kader van langlopende 

projecten zijn verkregen. Vooral de app Kinterest is te 

danken aan de inspanningen die het Institut 

Numediart al tien jaar doet op het gebied van model-

vorming en voorspelling van de menselijke 

aandacht.”

 Concreet hebben al twee apps het licht gezien: 
MetaMorphos is het gevolg van de onderzoeks-
resultaten van Igor Eeckhaut en Nathan Puozzo 
van de vakgroep Biologie des Organismes Marins 
et Biomimétisme, terwijl Kinterest dankzij het 
onderzoek van Matei Mancas, François Rocca en 
Pierre-Henri De Deken van de vakgroep Théorie 
des Circuits et Traitement du Signal is ontwik-
keld (zie kadertekst).
 “Het is ontegenzeglijk een geweldige etalage voor 

onze producten, die nu direct toegankelijk zijn voor 

het grote publiek”, zegt de wetenschappelijk advi-
seur verheugd. “Deze platforms effenen de weg om 

onderzoeksresultaten op een andere manier nuttig toe 

te passen. Daarnaast maken ze het mogelijk om recht-

streeks in contact te komen met de eindgebruikers van 

deze apps, zodat de technologie snel rendeert.”

 De twee hier genoemde apps zijn de eerste in 
een lange reeks. Na een eerste testfase legt AVRE 
zich nu toe op de bevordering van deze apps bin-
nen de universitaire gemeenschap. “WAW heeft 

de primeur gekregen. Vervolgens gaan we op grotere 

schaal communiceren. Dat doen we via een speciale 

pagina op onze website voor het grote publiek en via 

een praktische handleiding waarin de stappen worden 

uitgelegd voor onze onderzoekers.”

Technologisch potentieel in het BAM
Tegelijkertijd profiteren de ontwikkelde apps van 
de bekendheid van de onderzoeksteams, terwijl 

de onderzoekers via hun netwerken en partners 
zelf ook ‘reclame’ ervoor maken. “Tijdens een spe-

ciale middag over ICT-onderzoek in maart 2016 is 

bijvoorbeeld een presentatie voor vertegenwoordigers 

van het Agence du Numérique gegeven.” Een ander 
interessant voorbeeld is de app Kinterest, die 
momenteel aan het grote publiek wordt voorge-
steld. In het kader van de tentoonstelling 
Garouste, die tot en met 29 januari 2017 in het 
Musée des Beaux-Arts (BAM) in Bergen loopt, 
kunnen bezoekers de app testen. Via de installa-
tie Reg’Art kunnen ze aan een experiment rond 
hun eigen waarneming deelnemen. De installatie 
heeft de vorm van een grote fotoautomaat, 
waarin de bezoeker zich moet terugtrekken.
 Daarna krijgt hij via een interface het verzoek 
om met een hoofdbeweging enkele vragen te 
beantwoorden. Vervolgens moet de bezoeker 
enkele seconden naar een werk van Gérard 
Garouste kijken om de richting van zijn blik te 
kunnen registreren. Voordat hij de fotoautomaat 

De UMONS hoopt het 
aanbod van beschikbare 

apps de komende maanden 
te vergroten. In de App 

Store, op Google Play en in 
de Windows Store is 

intussen wel al een kanaal 
met de naam ‘UMONS’ te 

vinden.
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APPS VAN UMONS
  

MetaMorphos
De naam van deze eerste app is 
een samentrekking van de 
woorden ‘Meta-zoan’ en 
‘Morpho-logy’. Deze app, die het 
mogelijk maakt om de structuur 
van ongewervelde dieren 
volledig in een 3D-model weer te 
geven, is gericht op mensen met 
diverse achtergronden (bv. 
amateuronderzoekers, 
professionele zoölogen, 
biologiestudenten, 
biologieleraren) die de structuur 
van dieren willen begrijpen.
De organismen die in 
MetaMorphos worden 
gepresenteerd, zijn avatars, dat 
wil zeggen 3D-reconstructies. 
“Door het model met behulp van 
cursors te laten draaien en in te 
zoomen, kun je het dier van alle 
kanten bekijken”, legt Sandrine 
Brognaux uit. “De app maakt het 
ook mogelijk om de inwendige 
systemen (bv. zenuwstelsel, 
spijsvertering) weer te geven. 
Zonder hulp van andere 
gereedschappen en technieken 
(bv. vivisectie, microscoop) zijn 
die onderdelen meestal lastig 
waar te nemen in een 2D-model 
of met het blote oog.”
Met de functies ‘snapshot’ en 
‘printscreen’ van de app kunnen 
de avatars in de gewenste positie 
gefotografeerd worden. Bij elke 
avatar zit een originele 
toelichting, die door een 
deskundige is geschreven. De 
studenten gebruiken de app 
momenteel in het kader van de 
lessen over de biologie van 
dieren: “Het gaat om een 
vernieuwende benadering van 
het onderwijs op basis van de 
modernste technologie, waarbij 
we een virtueel pedagogisch 
medium voor het 
biologieonderwijs aanbieden”, 
zegt Sandrine Brognaux.
Internationaal gezien lopen er 
vertaalprojecten (Engels en 
Spaans) om de app wereldwijd en 
met name in ontwikkelingslanden 
uit te rollen via de verkoop van 
licentiebundels, want “de app 

beantwoordt aan een 
wijdverbreide behoefte met 
betrekking tot de biologie van 
dieren”, verduidelijkt Sandrine 
Brognaux.

MetaMorphos is verkrijgbaar in 
de App Store, op Google Play en 
in de Windows Store (tussen 
€ 1,99 en € 2,39).

Kinterest
Dit is een app die het mogelijk 
maakt om de aandacht van de 
gebruiker te analyseren wanneer 
hij naar één of meer (echte of 
virtuele) schermen kijkt. Het 
gebeurt soms dat onderzoek te 
ver vooruitloopt op de markt. Dat 
gold ook voor dit 
onderzoeksproject gericht op 
menselijke aandacht en meer 
bepaald op wat het menselijk oog 
als eerste waarneemt bij het 
kijken naar reclame. Het 
onderzoek was onontbeerlijk, 
maar drie à vier jaar geleden 
stond de markt huiverig 
tegenover het gebruik van 
persoonsgegevens, dat toen als 
een te grote inbreuk op de 
privacy werd beschouwd.
Het taboe op visuele marketing is 
sindsdien vervaagd, zodat de app 
Kinterest het licht kon zien. Deze 
kan informatie over bijvoorbeeld 
de stand van het herkende 
gezicht automatisch en in real 
time herleiden naar een positie 
op één of meer door de gebruiker 
gespecificeerde vlakken. De tijd 
dat de blik van de gebruiker op 
de verschillende vlakken blijft 
rusten, maakt het mogelijk om te 
bepalen in hoeverre hij 
geïnteresseerd is. De mate 
waarin hij het onderwerp met zijn 
blik volgt binnen de verschillende 
vlakken, wordt ook geanalyseerd. 
De app maakt gebruik van de 
gegevens die door een op de 
computer aangesloten Kinect V2 
vastgelegd worden.

Kinterest is vanaf nu beschikbaar 
in de Windows Store (€ 5,99).

verlaat, worden de resultaten op papier afge-
drukt. Als de deelnemer dan voor het oorspron-
kelijke werk van de kunstenaar staat, kan hij de 
uitkomst van het experiment met een composi-
tieanalyse van het schilderij vergelijken. Daarin 
staat hoe de kunstenaar zelf de blik van de toe-
schouwer probeerde te beïnvloeden. Geweldig!
 De hulpmiddelen die tegenwoordig beschik-
baar zijn om de menselijke blik te registreren, 
zijn nog steeds vrij duur en ingrijpend. “Ze moeten 

voor elke gebruiker gekalibreerd worden en het is 

lastig om de gegenereerde resultaten automatisch te 

gebruiken”, zegt men bij Numediart. “Het systeem 

dat in de Reg’Art is geïnstalleerd, is iets minder 

nauwkeurig, maar biedt meer flexibiliteit. Het is niet 

gebaseerd op het volgen van de ogen, maar op de po-

sitie en stand van het hoofd.”
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MARKET-IP
Gevoel voor 

kaarten

Het Naamse bedrijf Market-IP, pionier op het gebied 
van geolokalisatie, combineert de kracht van telematica 
met cartografische gegevens om de mobiliteit van 
wagenparken te optimaliseren.

N A N I N N E

Namen

I Gilles Bechet
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Voor veel ondernemingen is mobiliteit van 
levensbelang. Wanneer bedrijfswagens zich 
efficiënt verplaatsen en ritten in real time 
worden geoptimaliseerd, levert dat tijdwinst 

en vooral geld op. De algemene toepassing van gps be-
tekent weliswaar een belangrijke sprong voorwaarts, 
maar is slechts een heel klein deel van de oplossing. Een 
rit van A naar B in een auto levert een schat aan gege-
vens op, die gereedliggen om geoptimaliseerd te worden. 
Gegevens vormen ook de kernactiviteit van Market-IP, 
een ter zake kundig mkb-bedrijf uit Namen, dat onlangs 
een van de exportprijzen van het Agence Wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) 
voor 2016 heeft gewonnen.

Softwareoplossingen
Het avontuur begint in 2001 wanneer Arnaud Storder, 
een jonge licentiaat in de geografie, zich op digitale car-
tografie via internet stort. Om zich van de grote jongens 
in de sector te onderscheiden, ontwikkelt hij Telefleet, 
een verzameling softwareoplossing rondom voertuig-
lokalisatie. Deze tool, die het mogelijk maakt om de 
bewegingen van elk soort voertuig op afstand te loka-
liseren, ontpopt zich als een bijzonder doeltreffend hulp-
middel in geval van ‘carjacking’. Telefleet biedt ook mo-
gelijkheden om stilstaande bedrijfswagens op afstand te 
onderhouden.
 Na dit eerste succes verfijnt Market-IP zijn strategie 
door zich op het ontwerp van software toe te leggen, de 
kastjes door anderen te laten maken en de verkoop en 
inbouw van het totale apparaat in het voertuig aan part-
ners over te laten.
 In de jaren daarna introduceert het bedrijf 
Geoplanning, een geografische planningtool die het mo-
gelijk maakt om ritten voor te bereiden en te optimali-
seren. Dankzij een interface met hun interne manage-
mentsystemen kunnen bedrijven ook de noodzakelijke 
voorraden voor de herstellers optimaal beheren. 

Geoplanning stelt hen bovendien in staat om meer on-
derhoudsinterventies uit te voeren en deze eenvoudiger 
te factureren.
 De nieuwste tool in de gereedschapskist van 
Market-IP is Drivexpert, een softwareprogramma dat het 
gedrag van bestuurders uit veiligheids- en verbruiks- 
oogpunt analyseert. De verzamelde gegevens kunnen 
bijzonder interessant zijn voor leasebedrijven en fleet-
managers die een zuiniger en milieuvriendelijker ge-
bruik van bedrijfswagens willen bevorderen of voor 
verzekeringsmaatschappijen die zo in staat zijn om 
maatwerkcontracten op basis van het bestuurdersgedrag 
aan te bieden.

Permanente ontwikkeling
Het bedrijf heeft door zijn indirecte verdienmodel maar 
een beperkt aantal medewerkers (momenteel ongeveer 
twintig) en concentreert het grootste deel van zijn werk-
zaamheden in Naninne. Dankzij de samenwerking met 
verschillende fabrikanten kan Market-IP de eindgebrui-
ker, naar gelang het soort voertuig en de gebruiksom-
standigheden, uit zo’n zestig verschillende kastjes laten 
kiezen. Een vrachtwagen die de woestijn doorkruist, 
heeft immers niet dezelfde behoeften als een bestelwagen 
in de stad. Een van de sleutelwoorden van het bedrijf is 
aanpasbaarheid. Elke gebruiker heeft andere verwach-
tingen. Het team bestaat voornamelijk uit ontwikke-
laars, die de producten voortdurend verder ontwikkelen. 
“We brengen elke week updates uit waar al onze klanten van 

profiteren. Het begint soms als reactie op een bepaald verzoek, 

maar zodra een functie interessant kan zijn voor een grotere 

groep gebruikers, maken we deze op grotere schaal beschik-

baar”, legt marketingmanager Sarah Laval uit.
 Market-IP heeft een heel platte organisatie en zeer 
weinig verloop. Een IT’er die als ontwikkelaar begint 
met programmeren, kan daarna mobiele applicaties gaan 
ontwikkelen als blijkt dat hij bijzondere aanleg daarvoor 
heeft. Om zo goed mogelijk op de behoeften van de ge-
bruiker in te spelen, past het team van ontwikkelaars de 
SCRUM-methode toe. “In plaats van stapsgewijs op een zeer 

verkokerde manier te werken, hebben we besloten om dat 

iteratief en in teamverband te doen, met een dagelijkse repor-

ting. Daardoor kunnen we de ontwikkelingen versnellen, de 

kwaliteit verhogen en de werkelijke behoeften van de markt 

op de bedrijfseisen afstemmen.”

2001
Arnaud Storder begint een 
digitale cartografiedienst op 
internet voor diverse klanten, 
zoals Belgacom, Immoweb, 
Infobel en Resto.be.
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IN HET KORT
  

€ 2.000.000 
In de eerste vijf jaar is de 

omzet meer dan 
verdubbeld. Op 30 juni 
2016 heeft het bedrijf 

een omzet van meer dan 
€ 2.000.000, die voor 

43% uit export 
afkomstig is.

25 % 
groei per jaar.

21 
medewerkers die in 

dienst zijn van Market-IP.

35.000
Geolokalisatie van meer 
dan 35.000 voertuigen 

en meer dan 8000 
personen.

60
De software van het 

bedrijf is compatibel met 
meer dan 60 modellen 

telematicakastjes.

10
Projecten en uitgevoerde 

werkzaamheden in 10 
landen.

STERK IN EXPORT
  

Sinds 1991 reikt Wallonië elk jaar 
exportprijzen uit aan ondernemingen 
die erin geslaagd zijn om 
buitenlandse markten met succes te 
betreden. Dit zijn ondernemingen 
die innovatieve producten of 
diensten leveren. Naast Market-IP, 
dat de Prix Tremplin Europe won, 
vielen nog andere bedrijven op 
tijdens de 15de uitreiking van de 
Waalse exportprijzen.

OncoDNA, Prix Tremplin 
pour la Grande Exportation
Dit bedrijf onderwerpt monsters van 
kankertumoren aan DNA-
sequencing en bepaalt dan in 
samenspraak met de oncoloog 
welke behandeling het meest 
geschikt is voor de patiënt. 
OncoDNA, dat zijn oplossing het 
liefst volledig via internet aanbiedt, 
kan patiënten over de hele wereld 
behandelen.

Eurogentec, Prix à 
l’Exportation Europe
Deze Luikse onderneming, die meer 
dan 400 mensen in dienst heeft, 
maakt en verkoopt producten voor 
biowetenschappers en genoom- en 
proteoomonderzoekers.

AE Valves, Prix à 
l’Exportation Grande 
Exportation
Dit jonge bedrijf uit Verviers heeft de 
denkbeelden rond industriële 
kleppen vernieuwd met een ontwerp 
dat technische en veiligheidsvoorde-
len voor petrochemische onderne-
mingen biedt.

PhysIOL, Grand Prix  
Wallonie à l’Exportation
Dankzij de ontwikkeling van de 
eerste trifocale implantaten, zorgt dit 
jonge Luikse bedrijf, dat al 80% van 
zijn productie exporteert, voor een 
omwenteling in de behandeling 
van staar.

De jury heeft ook besloten om een 
bijzondere vermelding toe te kennen 
aan Sonaca, de vliegtuigbouwer uit 
Gosselies.

De updates gebeuren zowel om aan de verzoeken van 
gebruikers te voldoen als om de markttrends te volgen. 
“Sommige ontwikkelingsverzoeken kunnen ons 9 uur werk 

kosten, maar andere wel 20 tot 30 dagen. We differentiëren 

de ontwikkelingen naar gelang het belang en de mogelijkhe-

den”, beweert Romain Olieslager, Middle East Business 
Developer van Market-IP. Wanneer bepaalde behoeften 
de intern beschikbare deskundigheid te boven gaan, kan 
het bedrijf zich richten tot universitaire onderzoekscen-
tra. Zo werd het CETIC in Charleroi ingeschakeld om 
algoritmen te ontwikkelen en wordt misschien een be-
roep gedaan op het Centre de Recherche Information, 
Droit et Société (CRIDS) om de nieuwe Europese bepa-
lingen op het gebied van privacybescherming te voor-
spellen. “We proberen zo veel mogelijk ontwikkelingswerk 

in eigen bedrijf te doen, vooral wanneer het verband houdt 

met mobiele technologie. Telkens wanneer we werk uitbesteden, 

verliezen we een stukje beheersing en kunnen we minder snel 

reageren”, verduidelijkt Sarah Laval.
 
Specifieke behoeften
De klanten van Market-IP zijn te verdelen in allerlei 
transportondernemingen, leasemaatschappijen en be-
drijven die actief zijn in de oliewinning of de bouw. 
Market-IP breidt zijn activiteiten sinds 2007 naar het 
buitenland uit en is tegenwoordig aanwezig in Frankrijk, 
België, Nieuw-Caledonië, het Midden-Oosten (Qatar, 
Oman en Saoedi-Arabië) en Afrika ten zuiden van de 
Sahara. Elke markt heeft zijn eigen behoeften en hefbo-
men om marktaandeel in buurlanden te veroveren. In 
het sultanaat Oman is het olietransport, dat aan strenge 
regels is gebonden, min of meer toonaangevend voor 
andere sectoren als het gaat om apparatuur. “We zijn er 

sinds 2011 actief en hebben tegenwoordig het op één of twee 

na grootste marktaandeel.” In Qatar, waar Market-IP sinds 
een jaar commercieel actief is, had men echter nog nooit 
van telematicabeheer voor wagenparken gehoord. In 
Afrika moet rekening worden gehouden met een zeer 
incompleet wagenpark, dat soms uit heel oude voertui-
gen bestaat. Daar is brandstofdiefstal een van de zorg-
wekkendste problemen. “We installeren sensors in de tanks 

die een alarmsignaal afgeven wanneer het peil plotseling met 

meer dan 5% daalt”, benadrukt Romain Olieslager.
 Ondanks zijn functieomschrijving zit de jonge ex-
portmedewerker niet de hele tijd in het vliegtuig. Zolang 
een verblijf regelmatig plaatsvindt, hoeft het niet lang 
te duren. “We proberen onze partners drie à vier keer per 

jaar te bezoeken en zij komen ook één of twee keer naar 

Naninne. En anders bellen we elkaar vrijwel dagelijks. We 

Market-IP ziet de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Het bedrijf moet veel opkomende 
markten verkennen en nieuwe partners 
zoeken om het aanbod verder te vergroten 
en zijn dienstverlening te intensiveren. 
De groei wordt ook bereikt door producten 
te ontwikkelen die beter op elkaar zijn 
afgestemd.
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hebben gemerkt dat een bezoek bijna altijd wordt gevolgd door 

een opleving van de activiteit, omdat we nieuwe ontwikkelin-

gen laten zien en voor extra motivatie zorgen.”

Strategische aanpak
Market-IP ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Het bedrijf moet veel opkomende markten verkennen 
en nieuwe partners zoeken om het aanbod verder te 
vergroten en zijn dienstverlening te intensiveren. De 
groei wordt ook bereikt door producten te ontwikkelen 
die beter op elkaar zijn afgestemd. “We beseffen dat steeds 

meer bedrijven transversale behoeften hebben. Om daarop in 

te spelen, is het waarschijnlijk veel beter als we de architectuur 

van onze producten wijzigen en vereenvoudigen om een geïn-

tegreerd gebruik te stimuleren en meer aanzien bij onze klan-

ten te verwerven”, meent Sarah Laval.

Wanneer we het over de toekomst van telematica voor 
geolokalisatie hebben, komt een enorme potentiële 
markt in beeld: die van de auto-industrie met seriematig 
uitgeruste voertuigen. “Dat is een lastige markt voor een 

mkb-bedrijf met 20 mensen. We gaan strategisch te werk om 

ons met geschikte partners te omringen, want alleen gaat ons 

dat niet lukken. Het is wel bemoedigend dat de ontwikkeling 

van de productarchitectuur die kant op gaat. Onze databases 

zijn er klaar voor: 100 of 10.000 licenties maakt voor ons niet 

veel verschil. Wij hebben de technologische hefboom die nodig 

is. We hoeven onze organisatie niet te veranderen of ons per-

soneel sterk uit te breiden om een stap verder te gaan.”



Businessnr.35

50

DIAMANT LIÉGE
Een etalage voor 

technologieën
I  Guy Delville

I N N O V A T I E

© DOC Diamant Liège
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Vlak voor het punt waar de Ourthe zich in de 
Maas stort, ligt Vennes, een wijk van Luik 
die sinds enkele jaren een positieve verande-
ring ondergaat. Midden in deze wijk, op 

slechts enkele minuten van het stadscentrum en het door 
Calatrava ontworpen station Luik-Guillemins, staat het 
nieuwe Diamant Liège. In de directe nabijheid bevindt 
zich bovendien een belangrijk knooppunt van autosnel-
wegen. Met het oog op de bereikbaarheid en de mobili-
teit zijn dat onmiskenbare voordelen. Het centrum heeft 
verder een overdekte en beveiligde ondergrondse par-
king met 130 plaatsen en is toegankelijk voor mensen 
met een beperkte mobiliteit.
 Sinds 1969 stond hier het Centre d’Affaires Archipel, 
zoals het destijds werd genoemd, een gebouw van twee 
verdiepingen dat onderdak bood aan FABRIMETAL 
Liège-Luxembourg en de daaraan verbonden instellin-
gen. Door bouwkundige problemen en het krachtige en 
vastberaden ‘optreden’ van enkele fanatici die een 
enorme rotzooi maakten in de ernstig verwaarloosde 
ruimtes, rees de vraag of verbouwingen en aanpassingen 
noodzakelijk waren. In 2001 werd heel snel geconsta-
teerd dat het omhulsel en de ruimtelijke indeling niet 
meer aan de behoeften van de tijd voldeden en dat het 
energieverbruik veel te hoog was.

Een witte reus
Na een energie-audit nam Agoria Real Estate, de eige-
naar van het pand, in 2009 eindelijk het wijze besluit om 
zijn bedrijvencentrum op het bestaande terrein te bou-
wen. Naast de absolute noodzaak om het gebouw aan de 
huidige normen te laten voldoen, werd de grote vraag 
naar een bedrijvencentrum in de regio bevestigd door 
een behoefteanalyse en een marktonderzoek. Hoewel 
de wijk voornamelijk voor woningen en winkels is be-
stemd (het tegenovergelegen winkelcentrum Belle-Île 
trekt dagelijks de nodige klanten), wilde men een flink 
stuk van het terrein onbebouwd laten. Door deze na-
tuurlijke uitbreiding kon het gebied zijn oorspronkelijke 
bestemming van groene oase krijgen. Via een opening 
tussen de boulevard en het achterterrein draagt deze 
ecologische verbinding bovendien rechtstreeks bij aan 
het functioneren van het gebouw.
 Dit centrum is in de eerste plaats bedoeld als werk- en 
ontmoetingsplek met een breed en dynamisch aanbod 
van zeer hoogstaande, technologisch geavanceerde dien-
sten met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het 
Diamant Conference & Business Centre, dat in januari 
2016 officieel is geopend, torent met zijn smetteloos 
witte silhouet 26 meter boven de stad uit. Het gebouw, 

In het Diamant Liège Conference & 
Business Centre zijn de beste 
technische en bouwkundige 
innovaties geconcentreerd. 
Technologie die ten dienste staat 
van de gebruiker om functionaliteit 
in alle opzichten te bieden.

LU I K

Luik
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dat door de samenwerkende architectenbureaus Greisch 
en Archeops is ontworpen, wil als etalage fungeren voor 
de dynamische en bloeiende technologiesector. Door de 
toepassing van glas en staal komen de lichte constructie 
en het daglicht goed tot hun recht. Het gebouw wordt 
gevormd door vier statige muren zonder blinde gevels.
 Wat betreft daglicht, compactheid en uitzicht naar 
buiten, is ook de kwaliteit van de binnenruimtes aan-
zienlijk verbeterd. “Binnen deze woonwijk probeert het ge-

bouw zijn omgeving niet te imiteren. Het wil expliciet maar 

niet demonstratief de activiteit weerspiegelen die er plaats-

vindt … Het gebouw wil meer dan een tentoongesteld voorwerp 

zijn. De verschillende gevels zijn allemaal anders van vorm 

om aan de eisen ten aanzien van de windrichting, het uitzicht 

op de stad, de interne functies enzovoort te voldoen. Vanaf het 

begin is rekening gehouden met de technische beperkingen, 

zodat het gebouw zelf de uitdrukking van het externe omhulsel 

is geworden.”

Vergaderen aan de top
“De receptie van het gebouw coördineert drie activiteiten: het 

Business Centre, het Conference Centre en het Catering Centre”, 
zegt locatiemanager Benoit De Smedt. “Elk van deze centra 

heeft zijn eigen kenmerken en taken. Het Business Centre met 

een oppervlakte van meer dan 3000 m2

 biedt momenteel on-

derdak aan een stuk of tien bedrijven en organisaties, waar-

onder Agoria, AWEX Liège, Explor, Attentia en Dela. 

Zelfstandigen, starters, projectontwikkelaars en liefhebbers 

van telewerken zijn voor korte of middellange duur welkom 

in het Flex Office van meer dan 200 m
2

 op de zevende verdie-

ping. De werkplekken, die gericht zijn op optimale ergonomie, 

zijn opgesteld in een goed verlicht en vriendelijk decor, zodat 

mensen in alle rust kunnen werken, terwijl ze van een adem-

benemend uitzicht op Luik en zijn omgeving genieten.”

 Het 1000 m² grote Conference Centre op de begane 
grond bestaat uit zeven aanpasbare vergaderzalen, die 
beschikbaar zijn voor vergaderingen, seminars, banket-

ten of andere bijeenkomsten van maximaal 400 perso-
nen. Al deze zalen zijn voorzien van apparatuur volgens 
de laatste stand van de technologie: dubbele projectie op 
8 meter-scherm, Bose-geluidssysteem, ergonomische 
stoelen, in hoogte verstelbaar verlicht plafond, perfecte 
geluidsisolatie en akoestiek, en gratis wifitoegang. De 
zalen worden op natuurlijke wijze verlicht en geven 
rechtstreeks toegang tot afgeschermde buitenruimtes.
 “Vergeet niet dat Agoria, de eigenaar van het gebouw, de 

federatie van technologieondernemingen is. Het is dus logisch 

dat we voor elk bestanddeel van het gebouw een beroep op onze 

leden hebben gedaan. Dit gebouw is dus een laboratorium en 

anders wel een etalage van best practices op het gebied van 

geluidsisolatie, energiebesparing, glasconstructie of gebruik 

van andere materialen. Ook de communicatietechnologieën 

zijn natuurlijk duidelijk aanwezig!”, zegt Benoit De Smedt.
 Het Catering Centre (restaurantgedeelte), dat zich op 
de begane grond aan de voorkant van het gebouw be-
vindt, bestaat uit à-la-carterestaurant Le Cabochon (zie 
kadertekst) en lunchroom Moment’to. De lunchroom, 
waar zowel huurders, bezoekers als mensen van buiten 
terecht kunnen, biedt gerechten aan via een innovatief 
concept waarbij de gasten zelf hun favoriete ingrediënten 
kunnen kiezen. Daarnaast zijn een dagmenu, soep en 
diverse dranken en desserts verkrijgbaar.
“Als we kijken naar het gebruik van het Conference Centre, 

verloopt de beginfase precies zoals verwacht. De klanten lijken 

bovendien tevreden over de kwaliteit van de geboden diensten. 

In 2017 zullen we onze verkoopdoelen halen en waarschijnlijk 

zelfs overtreffen. Voor de verdere groei van de locatie en onze 

positionering in 2018 mogen we daarom ambitieus zijn”, be-
sluit Benoit De Smedt.

www.diamant-liege.be

ENKELE CIJFERS
  

€ 14.000.000
€ 14.000.000 aan totale 

investering 
7 verdiepingen

26 meter hoog centraal 
gedeelte

3 groene daken

10.000 m2
10.000 m² bebouwde 

oppervlakte, waarvan 3000 m² 
kantoorruimte, 1000 m² 
vergaderzalen, 1000 m² 

restaurantgedeelte, 1000 m² 
parkeergarage en kelders, en 
1000 m² terrassen en tuinen.
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N I J V E L

Waals-Brabant

I  Carole Depasse

I N N O V A T I E

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ging de ge-
meente Nijvel prat op de aanwezigheid van een 
modern circuit waar de beroemdste internationale 
autocoureurs hun motoren lieten ronken. Het cir-

cuit ging echter snel failliet en de bolides keerden be-
schaamd terug naar hun renstallen. Op het asfalt heerste 
stilte, totdat de Intercommunale du Brabant-Wallon 
(IBW) de terreinen en het (tegenwoordig gedeeltelijk 
afgebroken) circuit opkocht om er het 85 ha grote be-
drijvenpark Portes de l’Europe (Nijvel-Noord) van te 
maken. In dat voor bedrijvigheid bestemde gebied wor-

telt sinds kort Nivaxis. Gesteund door het succes van 
Axisparc heeft projectontwikkelaar Henri Fischgrund, 
gedelegeerd bestuurder van de groep van vastgoedon-
dernemingen in Mont-Saint-Guibert, de gelegenheid 
aangegrepen om 7 ha grond te kopen toen de IBW hem 
dat voorstelde. Tegenwoordig ontwikkelt hij er geleide-
lijk een tweede bedrijvencentrum.

Betrokken bij de regionale ontwikkeling
Henri Fischgrund wist mensen snel van zijn ideeën te 
overtuigen. Bedrijvenpark Portes de l’Europe beschikt 
over alle voordelen om bedrijven aan te trekken die 
ruimte zoeken en markten willen veroveren: recht-
streekse toegang tot de autosnelwegen, een ideale ligging 
dicht bij de luchthavens van Zaventem en Charleroi, en 
een aangename werkomgeving tussen de wilde orchi-

NIVAXIS
De jongste telg  

is onweerstaanbaar

Nivaxis, dat het Axisparc in Mont-Saint-Guibert als voorbeeld 
heeft, wil zich ondanks zijn kleinere omvang doen gelden binnen 
de ‘familie’ van vernieuwende Waalse bedrijvenparken.
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deeën en libellen. Architectenbureau De Smet & Walley 
Architects moest dit uitzonderlijke stukje flora en fauna 
trouwens als groene corridors in zijn plannen opnemen 
om het te beschermen. Op termijn moet Nivaxis elf units 
(gebouwen) van 1700 m2 tellen. Dat komt neer op on-
geveer 20.000 m² kantoren en hightechwerkplaatsen 
voor kleine en middelgrote ondernemingen op een ter-
rein van 22 ha, dat naar gelang de uitvoering van het 
project wordt verworven. Er is sprake van een investe-
ring van 60 tot 70 miljoen euro. “Wij kopen de terreinen, 

ontwikkelen ze en nemen het risico om er gebouwen neer te 

zetten en huurders te vinden. Als de gebouwen eenmaal zijn 

verhuurd, verkopen we ze aan investeerders die op zoek zijn 

naar financieel rendement”, verduidelijkt Henri 
Fischgrund. De klanten zijn particuliere en overheids-
bedrijven, hoofdzakelijk in de dienstverlenende sector. 
Het justitiehuis van Nijvel, dat hiervoor krap behuisd 
was in het stadscentrum, is de eerste huurder van 
Nivaxis. Begin dit jaar heeft het officieel zijn intrek ge-
nomen in het enige gebouw dat momenteel voltooid is. 
Voor de eerste twee gebouwen zijn de vergunningen al 
afgegeven, terwijl de aanvragen nog lopen voor de vol-
gende twee (fase 1 en 2).

Aanpasbaarheid en service
De gebouwen van Nivaxis kunnen allemaal aan de be-
hoeften van de huurders worden aangepast. “Wie zich in 

zo’n groot project stort, moet precies weten met welk soort 

klanten hij te maken heeft. Axisparc heeft een zeer gevarieerde 

klantenkring. Een breed scala van ondernemingen! Maar het 

aantal middelgrote en grote ondernemingen is relatief belang-

rijk: in Mont-Saint-Guibert heeft één onderneming al 4000 m
2

 

bedrijfsruimte in gebruik. Volgens het marktonderzoek dat 

we hebben gedaan, komen we in Nijvel eerder kleine en mid-

delgrote ondernemingen tegen. De bouwwijze moet dus wel 

anders zijn om aan die behoefte te voldoen. De gebouwen 

moeten veel beter aanpasbaar zijn en een oppervlakte van 200 

tot 250 m
2

 hebben”, legt Henri Fischgrund uit. Voor het 
hele terrein komt er een servicecentrum van 3000 à 
3500 m2, waar al veel vraag naar is. De dienstverlening 
omvat een restaurant, een fitnesscentrum, autoverhuur 
en -wasstraat, een stomerij, de mogelijkheid om teke-
ningen af te drukken of fotokopieën te maken enzo-
voort. In ontwikkeling is een 18 m hoge klimzaal van 

De energieprestatie- en bouwnormen ontwikkelen 
zich al een aantal jaren in de richting van de 
doelstellingen die door de Europese Unie worden 
opgelegd, namelijk dat alle nieuwe gebouwen in 2021 
vrijwel geen energie meer verbruiken. 



www.ibw.be
www.axisparc.com
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BUSINESS CENTER
  

Net als Regus dat in België doet, biedt Nivaxis 
een zestigtal ingerichte kantoortjes met 

internetverbinding (voor twee of drie personen) 
aan. Deze zijn direct bruikbaar en profiteren 

van de diensten van het bedrijvenpark. “In de 
nabije toekomst ontstaat daar echt behoefte 

aan. Wanneer je alleen of met zijn tweeën 
onderneemt, heb je geen behoefte aan een 
kolossaal kantoor. Dat zou te duur zijn. Ons 
Business Center komt in zo’n situatie aan de 

behoefte tegemoet.” Het principe is eenvoudig: 
gebruikers betalen per maand en per werkplek 
voor wat ze gebruiken. Om een idee te geven: 

500 euro voor de eerste persoon en 300 
euro voor de tweede. Daarnaast zijn een bar 

en vergaderzalen beschikbaar.

DE NATUUR VAN 
NIVAXIS
  

De aanleg van het 
autocircuit heeft het 
bodemreliëf veranderd. Er 
is namelijk grond van 
buitenaf aangevoerd om 
kunstmatige heuvels te 
vormen. Omdat deze 
ophogingen gunstig zijn 
voor het ontstaan van een 
bijzondere flora, groeien 
er sindsdien wilde 
orchideeën. Het 
overstortbekken van het 
circuit heeft bovendien 
sierlijke libellen 
aangetrokken. Dat was 
voldoende voor het 
Waalse Département de la 
Nature et des Forêts (DNF) 

Europees niveau. “Die zaal is het project van een jonge on-

derneming, die voor de uitvoering nog naar investeringen 

zoekt. Als ze in haar opzet slaagt, zal het resultaat ongekend 

zijn voor een bedr ijvenpark” ,  concludeer t de 
vastgoedontwikkelaar.

Een groen park
De vraag of Nivaxis een milieuvriendelijk bedrijvenpark 
wordt, is eigenlijk achterhaald. De nieuwe bouwvoor-
schriften in het Waals Gewest op het gebied van ener-
gieprestaties van gebouwen en binnenklimaat zijn ui-
terst dwingend (en vatbaar voor verandering). “Wij 

moeten volgens een bepaalde K-factor (isolatiewaarde) en 

E-factor (energieverliezen) bouwen en dat zijn verplichte voor-

schriften. We kunnen zeggen dat onze gebouwen milieuvrien-

delijk zijn als we aan die bouwvoorschriften voldoen”, zegt 
Henri Fischgrund. De energieprestatie- en bouwnormen 
ontwikkelen zich al een aantal jaren in de richting van 
de doelstellingen die door de Europese Unie worden 
opgelegd, namelijk dat alle nieuwe gebouwen in 2021 
vrijwel geen energie meer verbruiken. Daarbij wordt 
vooral gemikt op de bouw, want in Europa is vastgesteld 
dat die sector in zijn eentje goed is voor ongeveer 40% 
van het verbruik van primaire energie.

om de eerste 
bouwvergunning te 
weigeren en wijzigingen in 
de bodembezetting te 
eisen. De bescherming 
van de wilde dieren en 
planten op het terrein was 
best enige vertraging in 
de bouwplanning waard. 
Er is een overeenkomst 
gesloten om uiteindelijk 
4,2 ha braakliggende 
grond rond de vijver uit te 
sluiten van het totaal te 
bebouwen gebied (non 
aedificandi). Daar kunnen 
de vliegende beestjes en 
beschermde bloemen 
vrolijk blijven gedijen.
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DE KONINKLIJKE 
SCHOUWBURG VAN 
NAMEN
Méér dan een 

monument, 

een stradivarius!

n°35

N A M E N

Namen
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Het op enkele stappen van de place d’Armes 
gelegen gebouw valt vooreerst op door zijn 
indrukwekkende gevel met klassieke, ne-
oklassieke, barokke en zelfs Dorische elemen-

ten. Achter deze gevel van eclectische maar toch har-
monieuze stijl ligt een van de mooiste zalen van België. 
Die is het werk van architect-ingenieur Julien Rémont, 
aan wie we ook de inrichting van de Koninklijke 
Schouwburg van Luik (de Koninklijke Opera) te danken 
hebben. “Het is een prachtig instrument, een stradivarius! ”, 
zegt directeur Patrick Colpé. “Maar ik ben er al zo lang 

aan gewend, dat ik soms vergeet hoeveel geluk ik heb! ”
 Heel oud is het gebouw niet, aangezien het van 1868 
dateert. Kort daarvoor, in 1824, werd er op dezelfde 
plaats een eerste schouwburg gebouwd op de site van 
het vroegere klooster van de annonciaden, dat van twee 
eeuwen vroeger dateerde. Zoals men weet, heeft de 
Franse Revolutie van 1789 niet veel kerkelijke gebouwen 
en sites overeind laten staan. De door die systematische 
vernieling vrijgekomen ruimten werden om beurten 
gebruikt voor nieuwe stedelijke uitrustingen (schouw-
burgen, kiosken, banken, parken enz.). In Namen werd 
in 1824 een door de Regentschapsraad gebouwd theater 
volledig en uitsluitend gewijd aan toneel en muziek. Die 
schouwburg was kleiner dan de huidige en omvatte een 
toneelzaal, een foyer en een balzaal, waarin ook concer-
ten werden gegeven.

Drie branden op acht jaar tijd!
In een tijd waarin de brandbeveiliging meestal slechts 
bestond uit een pomp en enkele met water gevulde kui-
pen in de zaal – niet te verwarren met de ‘badkuipen’, 
namelijk de loges die een beetje hoger lagen dan de par-
terre! – kwamen veel toneelzalen op tragische wijze aan 
hun einde. Zo was de breuk in een leiding van de gas-
verlichting de oorzaak van een eerste brand, in 1860. In 
1862 was de wederopbouw amper begonnen of de blik-
sem veranderde de bouwplaats in een vuurzee. In 1863, 
toen nieuwe renovatiewerken weer glans aan het ge-
bouw gaven, hoopte men het onheil bezworen te hebben, 

maar ook dat nieuwe avontuur ging in vlammen op toen, 
in 1867, een derde brand de zaal volledig in de as legde 
na een opvoering van de opera Faust van Gounod. (1)

Een Italiaanse zaal in Franse stijl
Het stond als het ware in de sterren geschreven dat de 
heropbouw van de schouwburg het meest gespeelde stuk 
van het Naamse repertoire zou worden. Julien Rémont, 
die zich zoveel mogelijk baseerde op de structuur van 
het vroegere gebouw, stelde in 1867 voor de twee zijge-
vels uit te lijnen op de voorgebouwen om de zaal breder 
te maken. Hij liet ook een inkomportiek van Dorische 
oorsprong toevoegen om de passagiers van de koetsen 
beter te kunnen ontvangen. Het toneel zelf paste de 
Luikse architect aan de eisen van de komische opera en 
aan de behoeften van de opera seria aan, waarbij hij 
achteraan een ruimte toevoegde voor de kunstenaars-
loges. De hoefijzervorm van de zaal is een van de ken-
merken van de Italiaanse schouwburgen, zoals de Scala 
van Milaan, maar doordat de zaal geen loges bevat, be-
antwoordt ze meer aan de Franse stijl. “In Italië gingen de 

mensen in gezinsverband naar de schouwburg en bleven ze in 

de intimiteit van hun loge. In Frankrijk gingen ze naar het 

theater om zich te laten zien en die “m’as-tu-vu”-kant kwam 

tot uitdrukking in de tegenover elkaar opgestelde zetels in de 

galerij”, verklaart Olivier Stoffels, die verantwoordelijk 
is voor de promotie en de externe betrekkingen van de 
schouwburg. “In Namen, waar de zetels op de balkons een 

beetje naar het toneel zijn gericht, kan men dus spreken van 

een Italiaanse zaal die werd ontworpen in Franse stijl.”

Samen met de Citadel, de Sint-
Albinuskathedraal, de Sint-Lupuskerk en 
het Arsenaal is de Koninklijke 
Schouwburg van Namen een van de 
parels van de Waalse hoofdstad. Een 
prachtig instrument dat – omwille van 
zijn gevel, zijn foyer en de vergulde 
delen van zijn grote zaal – naar 
aanleiding van de restauratie in 1993 
verheven werd tot een belangrijk 
openbaar burgerlijk erfgoedstuk van 
Wallonië.

I Christian Sonon

(1) “Le Théâtre Royal de Namur entre histoire et passion”, Magazine du 
Théâtre Royal de Namur, Bernard Anciaux en Thérèse Cortembos.
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OPGELEID DOOR 
ARMAND 
DELCAMPE
  

grote actuele kwesties zoals 
immigratie, vrije handel, 
milieu, oorlog, 
moordpartijen in scholen... 
“Maar we zoeken nog 
opvoeringen die mensen 
samenbrengen, die 
geestdrift kunnen wekken, 
zoals de stukken van 
Molière, de creaties van 
Jaco Van Dormael, het 
circus…”
In de loop der seizoenen 
heeft de Naamse 
Schouwburg bevoorrechte 
relaties aangeknoopt met 
enkele artiesten en 
regisseurs zoals de Belgen 
Anne-Cécile Vandalem en 
Fabrice Murgia, de Zwitser 
James Thierrée, de Franse 
Aurore Fattier, de Libanese 
Canadees Wajdi Mouawad 
en de Brit Declan 
Donnellan. De instelling 
heeft ook vriendschap 
gesloten met de partners 
van het eerste uur, zoals het 
Canadese circus Eloize en 
het Franse circus Plume, dat 
in mei 2019 naar Namen zal 
komen met zijn laatste 
programma vóór het ermee 
stopt – toevallig zal die 
voorstelling samenvallen 
met het afscheid van Patrick 
Colpé.

Patrick Colpé werd in het 
vak opgeleid door Armand 
Delcampe, de directeur van 
het Atelier Théâtre Jean 
Vilar (Louvain-la-Neuve) en 
werkte 13 jaar samen met 
zijn leermeester. Hij voelt 
zich evenzeer op zijn gemak 
in het socioculturele milieu 
als bij het beroepstoneel. 
Hij geeft toe dat hij bij het 
programmeren slechts één 
leidraad volgt, namelijk 
eclecticisme. Zo brengt de 
Naamse Schouwburg elk 
seizoen een gevarieerd 
aanbod van bijna 70 
voorstellingen en 
concerten. En wel voor alle 
smaken. “Het zou jammer 
zijn indien we slechts één 
kleur in de programmering 
hadden, want we zijn 
allemaal dissonant”, stelt de 
man uit Jambes. “We 
kunnen van thrillers houden, 
maar ook van humor. Van 
sociale drama’s en tegelijk 
van circus of dans. Daarom 
trachten we de genres af te 
wisselen. Zo hebben we in 
het begin van dit seizoen 
‘Tristesses’ op het 
programma gezet, een 
tamelijk hard stuk van 
Anne-Cécile Vandalem, 
tussen het optreden van 
James Thierrée – de 
kleinzoon van Charlie 
Chaplin – en drie korte 
stukken van Feydeau, 
waarna we verder gaan met 
‘La femme rompue’ van 
Simone de Beauvoir, met 
Josiane Balasko.“
Voor het seizoen 2017-2018 
hebben de directeur en zijn 
team een voorlopig 
programma opgemaakt met 
verscheidene stukken over 

De hoefijzervorm van de zaal is een 
van de kenmerken van de Italiaanse 
schouwburgen, zoals de Scala van 
Milaan, maar doordat de zaal geen loges 
bevat, beantwoordt ze meer aan de 
Franse stijl. “In Italië gingen de mensen in 

gezinsverband naar de schouwburg en bleven 

ze in de intimiteit van hun loge. In Frankrijk 

gingen ze naar het theater om zich te 

laten zien en die 'm’as-tu-vu'-kant kwam tot 

uitdrukking in de tegenover elkaar 

opgestelde zetels in de galerij.”
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De Naamse schouwburg bleef gespaard tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, maar had tijdens de W.O. II zwaar te 
lijden onder de bombardementen van augustus 1944. 
Daardoor moesten er grote renovatiewerken worden 
uitgevoerd aan wat de Grote Schouwburg of de 
Stadsschouwburg werd genoemd – tot koning Albert I 
in 1933 toestemming gaf om hem “Koninklijke 
Schouwburg” te noemen. Die werken werden aangevat 
in 1948. Maar het was pas in 1993 dat men aan de grote 
restauratiecampagne begon die er de huidige stradivarius 
van zou maken: een prachtige zaal met 800 plaatsen, die 
aangepast is aan de moderne technologieën en die wordt 
aangevuld met twee kleinere ruimten onder het toneel, 
namelijk het amfitheater en de studio.

De Abdij van Malonne en de Slachthuizen 
van Bomel
Tot het seizoen 2014-2015, beschikte de Koninklijke 
Schouwburg van Namen met de 400 m verder in de rue 
Rogier gelegen Manège over een tweede infrastructuur, 
die een ruwe ruimte, een rustiekere esthetiek en een 
kleinere capaciteit (300 plaatsen) bood, die meer geschikt 
was voor modernere voorstellingen en aan toneelspelers 
die minder gewend waren aan grote zalen. Maar die in 
1856 op vraag van de Minister van Oorlog gebouwde 
ruimte, die eerst diende voor oefeningen van militaire 
ruiters (lansiers en later jagers te paard) en die nadien 
een garage en dan een opslagplaats werd, wordt momen-
teel gerenoveerd en kan dus niet worden gebruikt tot in 
2019. Gelukkig beschikt het Cultureel centrum - Naamse 
Schouwburg vandaag met de Muzikale Abdij van 
Malonne over een zaal met een uitstekende akoestiek, 
zodat daar concerten kunnen worden gegeven. En de 
niet ver van het station gelegen Slachthuizen van Bomel 

EEN ECLECTISCHE 
PROGRAMMERING DIE 5000 

ABONNEES VERLEIDT
  

“De steden Charleroi, Bergen en vooral Luik 
krijgen veel meer culturele subsidies dan 

Namen. Hoewel wij slechts evenveel subsidie 
trekken als een kleine Brusselse schouwburg, 
slagen we er toch in om in eredivisie te spelen, 

want wij compenseren het tekort door veel 
bijdragen vanuit het publiek. Met zijn 
5000 abonnementen en zijn 65.000 

toeschouwers per jaar, staat de Naamse 
Schouwburg inzake bezoekersaantallen in de 

top 5 van de Federatie Wallonië-Brussel.” 
Patrick Colpé, de algemeen directeur van het 

Cultureel Centrum - Naamse Schouwburg, 
geeft toe dat hij dat te danken heeft aan een 

trouw publiek waarmee hij in de loop der jaren 
een bevoorrechte dialoog is aangegaan.  

“Sinds mijn aantreden in 1998 hebben wij er 
een gewoonte van gemaakt naar een 80-tal 

huizen in de streek te gaan om daar ons 
seizoen voor te stellen aan de abonnees en om 

er naar hun mening te luisteren. Wij zijn de 
enige schouwburg die dat doet. Terwijl het 

publiek toentertijd erkende dat het niet goed 
kon oordelen over toneel, is het nu zeer rijp 

geworden. Het heeft ons duidelijk laten weten 
dat het geen vedetten vraagt, maar 

afwisselende opvoeringen van 
goede kwaliteit.”

Erfgoed
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hebben pas gerenoveerde gebouwen die geschikt zijn 
voor de activiteiten van zijn Culturele-Actiepool en zijn 
Expressie en Creativiteitscentrum.

Drie beloningen in 2016
“De Naamse Schouwburg is ook een dramacentrum en dus een 

creatieve plek”, vervolgt de directeur. “Bij gebrek aan fi-

nanciële middelen moeten we ons echter beperken tot één of 

twee stukken per jaar. Verleden jaar waren dat ‘Une veillée’ 

van Gary Kirkham en ‘Élisabeth II’ van Thomas Bernhard. 

Dit seizoen zijn het twee coproducties: ‘Tristesses’ (met de 

Luikse Schouwburg) en ‘Tableau d’une exposition’ (met de vzw 

Les gens de bonne compagnie).” In datzelfde register hebben 
de verantwoordelijken redenen om trots te zijn, aange-
zien de Naamse Schouwburg drie keer beloond werd op 
de ‘Prix de la Critique 2016’: ‘Tristesses’ kreeg de prijs 

I N L I C H T I N G E N

Théâtre de Namur
Place du Théâtre, 2
B-5000 Namur
+32 (0)81 226 026

www.theatredenamur.be

voor de beste voorstelling, het duo Alexandre Trocki en 
Denis Lavant die voor de beste acteur in ‘Élisabeth II’ en 
in ‘Cold Blood’ van Jaco Van Dormael, en Michèle Anne 
De Mey en Thomas Gunzig die voor de beste artistieke 
en technische creatie. Een verrassende uitslag voor een 
team dat speelt in de... laagste afdeling!

Erfgoed
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T O E R I S M E

Terug naar de Ijstijd. De mammoeten bezetten het Prehistomuseum  
tot 19 april. Een internationale tentoonstelling die ook de 30 ha van dit 
nieuwe prehistoriepark onthult.

PREHISTOMUSEUM
Voor wie niet van 

musea houdt

F L É M A L L E

Luik

I Guy Delville
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Gedaan met de Prehistosite van Ramioul! Leve 
het Prehistomuseum. Na twee jaar werken, 
opende het Prehistomuseum zijn deuren in 
februari jongstleden. “De Prehistosite van 

Ramioul was te klein geworden voor de 42.000 bezoekers per 

jaar”, benadrukt directeur Fernand Collin. “Met twintig 

jaar ervaring en een goede kennis van de verwachtingen van 

het publiek, vooral inzake de behoeften aan natuur en weten-

schappelijke cultuur, hebben we een museum gecreëerd dat 

erfgoed, natuur en wetenschap bijeenbrengt en dat in alle 

weersomstandigheden kan worden bezocht.” Het nieuwe mu-
seum, dat de vrucht is van een investering van bijna 
10.000.000 euro, is duidelijk interactief voor eender 
welke bezoekers – en vooral voor gezinnen – die in een 
spectaculaire architectuur en landschapsomgeving wor-
den verwelkomd. Het Prehistomuseum gaat voortdurend 
heen en weer tussen verleden en heden, en nodigt ieder-
een uit om allerlei ontdekkingen te doen. Echt iedereen: 
zowel zij die van musea houden, als zij die er niet van 
houden. Het Prehistomuseum breidt trouwens zijn we-
tenschappelijke activiteiten uit, meer bepaald met de 
ontwikkeling van een Centrum voor Conservatie, 
Studie en Documentatie. “Ons Prehistomuseum staat ook 

voor een aanpak die de complexiteit van het menselijk gedrag 

wil uitleggen naargelang het tijdperk of de plaats waar men 

zich bevindt”, onderstreept Fernand Collin.

Wereldpremière
In 1829 graaft Philippe-Charles Schmerling beenderen 
van dieren en bewerkte vuurstenen op, waardoor hij 
voor de eerste keer ter wereld kan vaststellen dat de 
mens al vóór de zondvloed bestond. Tot dan verklaarde 
men de wereld vanuit de Bijbel. Overigens ontdekken 
de “Chercheurs de Wallonie” de grot en de archeologi-
sche site van Ramioul, waar ze het museum voor de 
prehistorie in Wallonië oprichten, dat zal leiden tot het 
ontstaan van de Prehistosite en later van het huidige 
Prehistomuseum. De grot is uniek door haar geschiede-
nis en door de plaats die ze in het hart van de mensen 
inneemt. Ze bewaart de herinnering aan de enthousias-
telingen die de site blootlegden en er sporen uit het ver-
leden hebben gezocht, die ze hebben verdedigd en be-
waard omdat ze deel uitmaakten van hun erfgoed. Het 
was de eerste grot in België die van elektriciteit werd 
voorzien om ze toegankelijk te maken voor het grote 
publiek, maar vandaag is ze weer in de oorspronkelijke 

OP ZOEK NAAR 
ONZE 
VOOROUDERS
 

Vier onderzoekscentra 
openen de weg voor 
wetenschappelijke teams 
die op ontdekkingen uit 
zijn.

01. Het Centrum voor 
Conservatie, Studie en 
Documentatie draagt zorg 
voor de kostbare 
verzamelingen 
archeologisch erfgoed 
door ze toegankelijk te 
maken voor de op bezoek 
komende wetenschappers 
en door een groot 
archieffonds tot zijn recht 
te doen komen.

02. Het Laboratorium voor 
Experimentele 
Archeologie ontwikkelt 

duisternis gedompeld. Doof het licht en laat de voor-
werpen spreken. Vandaag verkennen we de grot met 
haar drie niveaus zoals speleologen. Men gaat er binnen 
langs het middelste netwerk en komt, via een trap van 
18 meter, weer buiten langs het bovenste. Het bezoek 
eindigt op het terras, dat het archeologische deel van de 
site vormt. Ondertussen heeft men de kristalvorming 
en andere schoonheden kunnen bewonderen, die de 
natuur in  miljoenen jaren heeft gemaakt. Men kan er 
ook voorwerpen zoeken die er de geschiedenis van ver-
tellen. Lichtreflectoren duiden de plaats ervan aan.
 We nodigen u uit voor een bezoek aan al die emble-
matische plaatsen die in de loop der maanden steeds 
meer succes kennen, en aan de tijdelijke tentoonstellin-
gen. Naast een beschermde grot bevat de ruimte liefst 
negen openluchtattracties, twaalf praktijkateliers en 
tentoonstellingen (die permanent of tijdelijk zijn, naar-
gelang de seizoenen), 8 km wandelingen door het woud, 
een uniek en origineel Archeorestaurant, onderzoeks- en 
opleidingscentra, een activiteitenzone voor onderne-
mingen, een speelplein, een auditorium met 160 plaatsen 
en de onvermijdelijke boetiek.
 Het is een plezier al die activiteiten beter te leren 
begrijpen. Bij openluchtattracties zal u, uitgerust met 
een voorhistorisch werptuig en een boog, dieren uit de 
ijstijd en de gematigde periode ontmoeten. Er wordt u 
gevraagd met een boog of werptuig te schieten, om de 
onbestendigheid van de biotopen in tijd en ruimte te 

onderzoeksprojecten en 
werkt in een uitwisselings- 
en leercentrum samen met 
andere onderzoekers.

03. Het Laboratorium voor 
Publieksbemiddeling 
denkt na over en 
experimenteert met de 
huidige en toekomstige 
omgang met erfgoed, 
wetenschap en publiek.

04. Het Laboratorium voor 
de Geschiedenis van de 
Gastronomie is een 
centrum voor onderzoek 
van de geschiedenis van 
de gastronomie, om oude 
recepten te analyseren en 
opnieuw te bereiden.
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ARCHEORESTAURANT
 

Als u zin hebt om te eten aan de tafel 
van Lodewijk XV of van Caesar, 

aan het hof van de Engelse koning in 
de middeleeuwen of in het Bagdad 

van Duizend-en-een-nacht, kunt u in 
het Archeorestaurant van het 

Prehistomuseum een tocht door de 
eeuwen maken en proeven van de 
meest verbluffende en lekkerste 

gerechten uit elke periode, van het 
Romeinse keizerrijk tot het 

18de-eeuwse Versailles. Een unieke 
belevenis die u zeker niet mag 

missen! Alle op de kaart van het 
Archeorestaurant vermelde 
gerechten komen uit oude 

kookboeken en werden bestudeerd 
door historicus-kok Pierre Leclercq, 

die een gediplomeerde 
geschiedkundige en 

wetenschappelijke medewerker is 
van de Universiteit van Luik. De even 

heerlijke als verrassende schotels 
vormen evenveel gelegenheden om 
vergeten ingrediënten opnieuw te 
ontdekken en u te laten verleiden 

door de favoriete smaakcombinaties 
van onze voorouders.

U zal uw bezoek aan het 
Prehistomuseum moeten verlengen 

ofwel speciaal naar het 
Archeorestaurant terugkeren om er 

een onvergetelijke tijd te beleven met 
collega’s, vrienden of met uw gezin. 

We kunnen niet nalaten u hier enkele 
door ons geproefde gerechten op te 

sommen: sint-jakobscrepinette
 met kweeperensaus, struisvogelfilet 
met dadelsaus, karperfilet met zuur 

druivensap, gehaktbrood met 
sinaasappelschillen, runderlever met 

ganzenlever en een trio van kolen 
met room. Smakelijk!

IN HET KORT
  

500.000
Het aantal archeologische 

stukken dat in de reserves van 
het Prehistomuseum wordt 

bewaard.

1907
het jaar waarin de grot door de 
“Chercheurs de Wallonie” werd 

ontdekt. 

13
de unieke, originele, 

wetenschappelijke, ludieke, 
eigenaardige tentoonstellingen 

en belevenissen...

5
de historische tijdperken 

waarmee historicus-kok Pierre 
Leclercq van het 

Archeorestaurant u laat 
kennismaken.

30
hectare: dit is is dit de 
oppervlakte van het 

Prehistomuseum te midden van 
het woud van Ramioul.
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begrijpen, om te ontdekken welke technische en strate-
gische keuzes de jagersvolken maakten en om na te den-
ken over de verhouding tussen mens en dier. Bezoek de 
verschillende trajecten en volg de pootafdrukken om 
uw wild terug te vinden. Onderweg zal uw puntenboekje 
u enkele anekdoten vertellen, die deel uitmaken van een 
boeiend jachtverhaal .
 U zet uw weg verder langs praktijkateliers die geleid 
worden door een archeoloog en waar u de gebaren uit 
de prehistorie kunt leren: vuursteen bewerken, vuur 
maken, klei vormgeven. Die praktijkateliers liggen ver-
spreid over de 30 ha van de site en zijn toegankelijk voor 
groot en klein die actief willen proberen de gebaren van 
onze verre voorouders na te bootsen. Door die gebaren 
uit het verleden vastbesloten na te doen, kunt u niet 
alleen de archeologische resten beter begrijpen, maar 
ook en vooral de denkwijze van onze verre of misschien 
toch niet zo verre voorouders.
 Aan de hand van permanente tentoonstellingen no-
digt het museum u ook uit om, door het overlopen van 
een reeks archeologische voorwerpen die representatief 
zijn voor 500.000 jaar prehistorie, kennis te maken met 

de veelzijdigheid van de mensheid. Daar ontdekt u dat 
Wallonië de streek van de prehistorie is. De tentoon-
stelling brengt op originele wijze de best of van de ver-
zamelingen van de instelling. Er worden onderwerpen 
aangesneden die zowel tot de prehistorie als tot onze tijd 
behoren: milieu, economie, mobiliteit, voeding, dood, 
samenleving, denken... Ongeacht het tijdperk, is het de 
cultuur die ons van elkaar doet verschillen: de manier 
van consumeren, produceren, samenleven, het beant-
woorden van onze existentiële vragen...

IJstijd
Sinds september jongstleden vindt er op de site een tijde-
lijke tentoonstelling plaats onder de titel “De Wereld van 
de Reuzen uit de IJstijd”. De mammoeten zijn in het 
Prehistomuseum aangekomen! Tot 19 april 2017 zal de 
internationale tentoonstelling de bezoekers onderdompe-
len in de wereld van de mensen en dieren uit de IJstijd. Na 
het bezoek aan de tentoonstelling kunnen de belangstel-
lenden het leven van de jagers uit de IJstijd leren kennen 
aan de hand van verscheidene unieke belevenissen, zoals 
jagen op de natuurlijke steppe, op zoek gaan naar de in 3D 
weergegeven dieren, al dan niet gewapend met een werp-
tuig, diep in de ingewanden van de aarde kruipen voor 
een onuitgegeven bezoek aan de onverlichte grot van 
Ramioul, een archeologische site die tijdens de jongste 
IJstijd werd bewoond door neanderthalers en cro-mag-
nonmensen, in de verzamelingen van het Prehistomuseum 
de Belgische getuigen uit de IJstijd bewonderen en ten 
slotte van het menu en de speciale IJstijdgerechten genie-
ten in het Archeorestaurant en het Archeobistrot.
 De 8 km woudwandelingen zullen u aan de hand van 
acht miljoen jaar menselijke evolutie tot in het hart van 
een plantenlabyrint voeren. Een tocht door het struik-
gewas om miljoenen jaren evolutie te doorlopen. Aan 
de ingang van dat labyrint bevindt u zich ergens in het 
Afrika van acht miljoen jaar geleden. U moet dan de weg 
vinden die u naar ons huidig tijdperk brengt. Verdwaal, 
amuseer u en kom “menselijker” uit dit avontuur... Of 
bent u zo slim als een aap?

I N L I C H T I N G E N

Prehistomuseum
Rue de la Grotte, 128
B-4400 Flémalle
+32 (0)4 275 49 75

www.prehisto.museum

Sinds september jongstleden vindt er op de 
site een tijdelijke tentoonstelling plaats onder 
de titel “De Wereld van de Reuzen uit de 
IJstijd”. De mammoeten zijn in het 
Prehistomuseum aangekomen! Tot 19 april 
2017 zal de internationale tentoonstelling de 
bezoekers onderdompelen in de wereld van 
de mensen en dieren uit de IJstijd. 
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295 m 
skipisten van 60 m breed, 

met een totale oppervlakte 
van 9000 m²

O N T D E K K I N G

ICE MOUNTAIN 
ADVENTURE PARK
Een skiparadijs in 

het vlakke land

Al van ver zie je het Ice Mountain Adventure Park, 
dat langs de nationale weg 58 tussen Kortrijk en 
Armentières ligt. Sinds 17 jaar trekt het meer en 
meer bezoekers aan. De skibaan is 210 m lang en 

30 m breed. In 2006 kwam er nog een baan voor beginnelin-
gen bij, die 85 m lang is en ook 30 m breed. Twee mechanische 
skiliften en een transportband maken de uitrusting compleet. 
Het hele jaar door ligt er een 60 cm dikke laag echte sneeuw. 
Voor de dagskiërs is er een gratis parking met 500 plaatsen.
 Sinds 2009 heeft Ice Mountain drie thematische paintball-
terreinen, waarvan twee overdekte. Die terreinen zijn verlicht, 
zodat er ook ’s nachts kan worden gespeeld. Het alternatief voor 
paintball is nu het lasergame. In 2014 werd het complex boven-
dien uitgebreid met drie Accro-adventureparcours van 3, 6 en 
9 m hoog, die aansluiten op een 500 m lange tokkelbaan.
 Sinds maart 2016 kun je er de lucht ingaan met een verticale 
vrijevalsimulator. Onder begeleiding van een professionele 
instructeur doe je een vlucht van enkele minuten. Je zweeft 
op de door een turbine aangeblazen lucht. Terwijl je aan de 
wetten van de zwaartekracht ontsnapt, verlies je alle steun en 
zweef je in de lucht met een ervaring van gewichtsloosheid 
die je een adrenalineshot geeft. Hetzelfde ondervind je bij het 
paragliden.

I N L I C H T I N G E N

Ice Mountain Adventure Park
Rue de Capelle, 16
B-7780 Comines (Komen)
+32 (0)56 55 45 40

www.ice-mountain.com

Er is een zekere dosis lichtzinnigheid en durf nodig om zoiets 
te bedenken in een vlak land… Komen, dat Waalse stukje tussen 
Vlaanderen en Frankrijk, heeft een van de zeldzame 
indoorskibanen van Europa.

KO M E N

Henegouwen

I Alain Voisot
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V A K A N T I E  I N  D E 
B E R G E N

Als je weet dat 90% van de 
skiongevallen gebeurt tijdens de eerste 

dagen van de vakantie en dat die het 
gevolg zijn van te weinig 

voorbereiding, waarom dan niet 
gaan trainen in Ice 

Mountain?
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‘Chacun sa place’
OP TOURNEE IN WALLONIË

Véronique Gallo, cabaretière uit Hannut, komt terug met ‘Chacun sa 
place’, een hoogst vermakelijke show.
Laurent, Bénédicte en Clara. Een broer en twee zussen organiseren de 
65ste verjaardag van hun ouders. De zaal wordt in gereedheid gebracht. 
Alles lijkt vlekkeloos te verlopen. Ze moeten alleen nog de laatste hand 
leggen aan de ontroerende diavertoning die ze willen brengen tijdens het 
feest. Maar de samenwerking aan dit gemeenschappelijke project brengt 
opnieuw oude strijdpunten en onuitgesproken irritaties tussen zussen en 
broer aan de oppervlakte. Uiteraard ontaardt alles in een hilarische afre-
kening zoals die altijd opduikt binnen ‘probleemloze’ familierelaties. Heen 
en weer geslingerd tussen boosheid en luim ontdekken ze dat ze alle drie 
een ander beeld hebben van het gezin waarin ze opgroeiden. Een stuk dat 
de toeschouwer verrast op een lach en een traan.

www.veroniquegallo.com

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Special expo’s en voorstellingen

Eklipz
IN WATERLOO OP 11 MAART

In de voorstelling Eklipz zien we de ontmoeting tussen 
twee op het eerste gezicht totaal tegengestelde werelden: 
de klassieke muziek (piano) en urban dance (hiphop), die 
elk een eigen publiek aanspreken en vastzitten in tegenge-
stelde codes en vooroordelen. Eklipz wil die gewoonten uit 
de weg ruimen en de twee kunstvormen dichter bij elkaar 
brengen. Op die manier zorgen ze voor wisselwerking, 
geven ze aanleiding tot een nieuwe kijk op de hiphopcul-
tuur en een andere manier om klassieke muziek te 
beluisteren.

www.centre-culturel-waterloo.be

Erfgoed
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Pop Art
IN AARLEN TOT 26 FEBRUARI

Deze uitzonderlijke tentoonstelling brengt de grondleggers van 
de popart bijeen. Daarbij presenteren de artiesten het concept 
niet zozeer door het kunstwerk zelf, maar door de interpretatie 
die eraan gegeven wordt. Deze stroming onderscheidt zich 
door thema’s en technieken uit de populaire massacultuur, 
zoals reclame, stripverhalen en triviale voorwerpen. De expo 
toont een honderdtal originele werken van vermaarde 
Amerikaanse artiesten, zoals de supersterren Roy Lichtenstein 
en Andy Warhol, naast Robert Indiana, James Rosenquist, 

Mel Ramos en een hele reeks hedendaagse kunstenaars die zich door hen lieten 
inspireren. Een unieke kans om een duik in de fantastische fifties te nemen. Alle 
werken zijn afkomstig uit privécollecties. Er is ook een specifiek parcours voor 
kinderen. Niet te missen!

www.palaisarlon.be

Rebel Rebel art + rock
IN HORNU TOT 22 JANUARI

Op de agenda van het Mac's vinden we ‘Rebel Rebel art + rock’, een 
aparte tentoonstelling over de rockcultuur en haar banden met de 
hedendaagse kunst. Vanaf de sixties lieten veel beeldend kunstenaars 
zich inspireren door de utopieën, revoltes, marginalisering, looks en 
andere opmerkelijke uitingen van de rockmuziek. Directeur van het 
Mac’s Denis Gielen nodigt het publiek uit om de rockcultuur te ont-
dekken via kunstvormen die de inherente regels, trends en verwijzin-
gen verdraaien – dat zijn onder meer video’s, foto’s, installaties, tekeningen en schilderijen. Aan 
de hand van werken van circa dertig Belgische en buitenlandse kunstenaars biedt deze expo een 
benadering die laveert tussen destroy-energy en ongeremde humor. Een van de hoogtepunten is 
een zeldzame installatie van de gerenommeerde Amerikaanse kunstenaar Dennis Oppenheim, 
die sinds haar creatie in 1974 nooit meer vertoond werd en die het Mac's, in samenwerking met 
de in New York gevestigde stichting, uit de vergetelheid haalde.

www.mac-s.be

Erfgoed

Recht in de ogen
IN ROCHEFORT VAN 9 TOT 26 JANUARI

De reizende tentoonstelling ‘Droits dans les yeux-Recht in de ogen’ 
biedt een overzicht van het werk van vooraanstaande Belgische 
fotografen. Deze expo, een organisatie van de Franstalige afdeling 
van Amnesty International België, wil het grote publiek bewust-
maken van de (schending van de) mensenrechten. Ze toont degenen 
die zich, waar ook ter wereld, dagelijks inzetten voor de zaak. Enkele 
bekende namen zijn Colin Delfosse, Johanna De Tessières, Tim 
Dirven, Thierry Falise, Cédric Gerbehaye, Roger Job, Pascal Mannaerts, Christophe 
Smets, Bruno Stevens, Didier Telemans, John Vink, Teun Voeten en Gaël Turine, al 
wordt jong opkomend talent evenmin vergeten.

www.ccr-rochefort.be
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Dossier

I Dossier samengesteld door Christian Sonon en Charline Cauchie.

E-GEZONDHEID 
PLAATST PATIËNTEN 
CENTRAAL
Patiënten worden voorwerpen die verbonden zijn met netwerken, 
in de ziekenhuizen verschijnen nieuwe technologieën en het 
aantal e-gezondheidstoepassingen neemt overhand toe. 
Een echte revolutie, waarbij de Waalse ondernemingen hun 
bijdrage willen leveren.

VERBONDEN VOORWERPEN, 
EEN HELE KLUS!

DE VERBONDEN GEZONDHEID

DE GEZICHTEN VAN 
HET ‘VERBONDEN’ WALLONIË

TOEPASSINGEN
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Professor Philippe Coucke, hoofd 
van de radiotherapie van het CHU 
van Luik, is een veel beluisterde 
voordrachtgever. Naar aanleiding 

van de dag van de Digitale Patiënt sprak 
hij op 27 oktober jongstleden in Charleroi 
voor een publiek van 300 beslissers uit de 
sector van de gezondheidszorg en schopte 
nog maar eens tegen de piramide van het 
medisch conservatisme en corporatisme. 
“De organisatie van de gezondheidszorg zal 

weggeblazen worden door de technologische 

ontwikkeling”, stelt hij. “Gelukkig, want ons 

model loopt zich te pletter.”
 Het eerste alarmsignaal kennen we. De 
explosie van de vergrijzing van de bevol-
king, van de polypathologieën en de chro-
nische ziekten gaat samen met een dras-
tische verhoging van de kosten. “Dat kan 

niet blijven duren, maar de vaststelling is nog 

veel alarmerender wanneer men kijkt naar 

de doelmatigheid – of juister: de ondoelma-

tigheid – van ons gezondheidssysteem.” En 
de professor haalt enkele cijfers uit di-
verse internationale rapporten aan. 
“Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO) is 50 % van de medische handelingen 

nutteloos. Erger nog: volgens het Institute of 

Healthcare Improvement (IHI, Cambridge, 

Verenigde Staten) loopt een patiënt 1 kans op 

10 dat hij het ziekenhuis minder gezond ver-

laat dan hij er binnenkwam... als hij er al 

levend uitkomt. Volgens een Australisch ver-

slag, ten slotte, zou 1 diagnose op 20 verkeerd 

zijn. Op basis van die gegevens is het duidelijk 

ontwikkeling van de verbonden voorwer-
pen en de vermenigvuldiging van de ge-
zondheidstoepassingen. Dankzij die voor-
werpen zal de gebruiker niet alleen zelf 
de constanten in verband met zijn lichaam 
kunnen opnemen, maar de omvorming 
tot data ervan en de aansluiting op het 
netwerk openen ook de poort voor tele- 
oplossingen die we ons tot voor kort niet 
konden inbeelden. “Inzake oncologie kan het 

kunstmatig intelligent Watson-programma 

van IBM nu al de beste therapeutische keuze 

aanreiken op basis van het ingevoerde patho-

logisch profiel,” doet Philippe Coucke op-
merken, waarbij hij de argumenten over 
aantasting van de privacy van tafel veegt. 
“Er gaat meer medische informatie rond op de 

sociale netwerken dan in sommige elektroni-

sche medische dossiers. Trouwens, wanneer 

een informatie versleuteld is, kan ze natuur-

lijk ook worden ontcijferd. Absolute zekerheid 

bestaat niet. Zodra we via het internet of onze 

smartphone verbonden zijn, is ons profiel ge-

kend en worden we op de voet gevolgd. Om de 

kracht van big data te gebruiken, moet men 

een maximum aan gegevens verzamelen. Uit 

een enquête blijkt dat 70 % van de mensen zou 

aanvaarden dat hun medische gegevens voor 

onderzoek zouden dienen …”

Multidisciplinaire oplossingen
En welke kans hebben Waalse onderne-
mingen om dankzij hun knowhow op dat 
gebied door te dringen? “Op die markt hebben 

we te maken met bedrijven die eigenlijk staten 

zijn (Google, Apple, Amazone enz.), die met aan-

zienlijke kapitalen omgaan en die massaal be-

langrijke onderzoekers op het gebied van ge-

neeskunde en kunstmatige intelligentie 

aanwerven. Hoe wilt u de concurrentie met 

dergelijk reuzen aangaan? Er zijn zoveel big 
data, dat kleine firma’s te zwak staan om snel 

in te spelen op de exponentiële vraag op het ter-

rein. Ik ken veel Waalse ondernemingen met 

schitterende ideeën. Maar wie heeft die niet? En 

de markt voor verbonden voorwerpen begint 

verzadigd te geraken. Om daar een plaats te 

veroveren, moeten onze start-ups zeker oplos-

singen aanbieden die origineel maar ook mul-

tidisciplinair zijn en die tot het uiterste door-

drijven. Nu besteden de meeste van die firma’s 

veel tijd om hun idee volledig uit te werken, 

maar ze worden voorbijgestoken door andere, 

die meer multidisciplinair werkten. »”
 De professor doet ook een beroep op de 
politiek. “Er moet een staten-generaal voor 

gezondheid komen, die de behoeften op dat 

gebied bekijkt en firma’s doet samenwerken om 

verscheidene goede ideeën om te vormen tot 

één enkele toepassing. Indien ze een totaalop-

lossing kunnen verfijnen en er big data in 

opnemen, dan kunnen ze interessant zijn voor 

een grote speler, die dan met geld zal komen.”

DE VERBONDEN 
GEZONDHEID
De ziekenhuissector lijdt aan een ernstig begrotingstekort, maar 
de gebrekkige werking ervan is niet minder verontrustend. 
De diagnose van professor Philippe Coucke van het Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) van Luik is tegelijk hard 
en realistisch. Een remedie voor het redden van die zwaar zieke, 
die maar niet voor zichzelf kan zorgen? Nieuwe technologieën 
combineren met thuiszorg en telegeneeskunde.

dat ons systeem dringend aan een grondige 

herziening toe is.”

Thuishospitalisatie en 
telegeneeskunde
De oplossing? Voor Philippe Coucke zal de 
redding komen van de nieuwe technolo-
gieën. “Wegens de kostenexplosie zal men de 

hospitalisatie van chronisch zieken niet meer 

kunnen bekostigen. Die zullen dus thuis moeten 

worden behandeld, maar dat zal enkel mogelijk 

zijn met behulp van de nieuwe technologieën 

en de integratie daarvan in de medische dos-

siers. De patiënt zal een op de internetwereld 

aangesloten voorwerp worden. Veel artsen zijn 

daar nu nog niet rijp voor en het elektronisch 

medisch dossier (EMD) is nog niet gestandaar-

diseerd. De technologie moet dus voor iedereen 

toegankelijk worden gemaakt en die gegevens 

moeten worden gestructureerd. Zo niet zullen 

medische big data een illusie blijven! ”
 Wie thuispatiênt zegt, zegt telegenees-
kunde. Die techniek, waarmee men nu al 
chronische of revaliderende zieken kan 
volgen, zal het sorteren van de gevallen op 
basis van de eerste diagnose kunnen ver-
gemakkelijken. “Naargelang de antwoorden 

van de patiënten zou kunstmatige intelligentie 

ze kunnen geruststellen of naar een specialist 

of een ziekenhuis doorverwijzen,” legt de pro-
fessor uit. “Het aantal hospitalisaties en pati-

enten die naar de spoedafdeling komen, zou 

verminderen. Een goede zaak, wanneer men 

ziet hoeveel artsen overbezet zijn. Bovendien 

is er in sommige streken een tekort aan ver-

zorgingspersoneel en aan medische instellin-

gen. Natuurlijk zal het verzorgingspersoneel 

zijn werk anders moeten organiseren.”

“Absolute zekerheid bestaat niet”
In feite is het de hele relatie tussen het 
medisch korps en de patiënten die op-
nieuw moet worden bekeken wegens de 
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WIE GEEFT DE 
GEZONDHEIDSSECTOR 
EEN DIGITALE 
 INJECTIE?
  

Federaal actieplan 
voor e-gezondheid
Dit vijfjarenplan (2013-2018) 
ontstond uit de samenwer-
king tussen de medische 
sector, de patiëntenvereni-
gingen, de ziekenfondsen, 
de IT-industrie en de 
(federale, regionale en 
communautaire) overheden. 
Het zegt welke acties er 
moeten worden onderno-
men om het elektronisch 
uitwisselen van informatie 
uit patiëntendossiers te 
veralgemenen. Daardoor zal 
men de kwaliteit van de 
verzorgingsprestaties 
kunnen verbeteren en 
tegelijk de administratieve 
belasting voor iedereen 
kunnen verminderen. Er 
werden twintig domeinen 
bepaald, waaronder het 
aanleggen van een 
elektronisch medisch 
dossier (EMD) en het 
meedelen van de gegevens 
daaruit aan – en de 
samenwerking tussen – de 
zorgverstrekkers, de 
mobiele gezondheid en de 
wettelijke omkadering. 

Digitale strategie van 
Wallonië
Die is opgenomen in de 
dynamiek van het Marshall-
plan 4.0, krijgt een budget 
van € 500.000.000 dat 
over vier jaar is gespreid en 
wordt geleid door het 
Digitaal Agentschap 
(Agence du Numérique – 
AdN). Ze wil van Wallonië 
een verbonden en intelli-
gent grondgebied maken, 
waar technologische 
ondernemingen wereldwijd 
erkende leiders en 
drijvende krachten achter 
een geslaagde industriële 
mutatie zullen zijn. Die 

JONGE  
BEDRIJVEN IN HET 
ECOSYSTEEM 
VERANKEREN

Voor Pascal Poty van het Digitaal 
Agentschap, die binnen de Digitale 
Strategie van Wallonië verantwoordelijk 
is voor de sector “Verbonden en intelli-
gent grondgebied”, beschikt ons gewest 
ongetwijfeld over uitstekende onder-
zoekscentra in zijn universiteiten en on-

dernemingen. “Het echte probleem ligt in het bepalen van de manier 

waarop die jonge ondernemingen aan de spits staan en hoe men die 

talenten bij ons kan houden. Want we moeten niet enkel de ontwikkeling 

van start-ups en spin-offs aanmoedigen, maar ze ook een echte markt 

geven. Die jonge bedrijven moeten zich snel kunnen integreren in be-

staande systemen, zodat ze niet verplicht zijn naar het buitenland te 

vluchten.” Pascal Poty haalt in dat verband het geval van Andaman7 
aan, een toepassing die werd uitgevonden door een Luikse start-up 
en waarmee men medische gegevens kon uitwisselen (zie pagina 
76). “Die toepassing is formidabel, maar zolang ze niet verbonden is 

met een globaal systeem, zal de industrialisering ervan problematisch 

blijven op onze kleine markt. De firma die het systeem wil doen rende-

ren, kan dus niet anders dan haar heil buiten onze grenzen zoeken. 

Maar kan men nog van een Waals succes spreken, wanneer de zetel van 

onze bedrijven naar het buitenland verhuist? Betekent succes niet veeleer 

het creëren van tewerkstelling en welzijn op ons grondgebied? De grote 

uitdaging is dus die aan onderzoek te danken uitmuntendheid te be-

houden en die schitterende oplossingen in ons economisch en sociaal 

weefsel te verankeren.”

Cartografie
En dáár ligt de rol van de samenwerking tussen het Digitaal 
Agentschap en het Waals Gezondheidsnetwerk, een origineel 
instrument van ons gewest. In het kader van de invoering van 
de Digitale Strategie van Wallonië werken beide partners nu 
samen aan een echte cartografie van de spelers uit de sector van 
e-gezondheid – iets wat nog nooit eerder werd uitgevoerd – en 
aan hun identificatie op het Digital Wallonia-platform. Een werk 
dat wordt voortgezet met de verankering van die versnipperde 
initiatieven in het Waals Gezondheidsnetwerk, waardoor men 
een Waals ecosysteem zal kunnen creëren van goed presterende 
bedrijven die passen in een coherent gewestelijk beleid dat een 
aanvulling vormt op het federale gezondheidsplan.
 “Men moet niet enkel een geschikte regelgeving invoeren, maar ook 

werken met grotere ondernemingen”, legt Pascal Poty nog uit. “Door 

de kleine Waalse structuren te laten samenwerken met grote groepen 

en door ze te laten profiteren van de dynamiek van een competitiviteit-

spool zoals BioWin of van de cluster Infopôle TIC, zullen we hun toegang 

tot sommige technologische hulpmiddelen kunnen vergemakkelijken en 

hun zo internationale zichtbaarheid geven.”

ambitie is gestructureerd 
rond vier thema’s, waaronder 
de e-gezondheid. Zo heeft 
Wallonië zich aangesloten bij 
het federale plan omdat het 
daarmee samenhangende 
en aanvullende acties wil 
voeren. De inspanning heeft 
hoofdzakelijk betrekking op 
een voor iedereen toeganke-
lijke verzorging, op voor de 
patiënten toegankelijke 
onlinegegevens en op de 
promotie van het Waals 
Gezondheidsnetwerk 
(Réseau Santé Wallon - 
RSW).

Waals Gezondheids-
netwerk
Het in 2006 opgerichte RSW 
vormt de ruggengraat van de 
ontwikkeling van de 
e-gezondheid in Wallonië. 
Het is tegelijk een hub – dat 
wil zeggen een systeem om 
alle openbare en private 
gezondheidsinstellingen in 
Wallonië met elkaar te 
verbinden – en een 
elektronische brandkast 
waarin alle zorgverstrekkers 
gegevens over hun 
patiënten kunnen bergen en 
deze laatsten ze kunnen 
ophalen. Het netwerk werd 
in 2015 per decreet 
goedgekeurd en telt nu al 
830.000 patiënten – ofwel 
23 % van de Waalse 
bevolking – die toegang 
hebben verleend tot hun 
persoonsgegevens.

Digital Wallonia
Door middel van drie 
basisideeën, die elkaar 
aanvullen en onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn, 
geeft dit vorm aan het 
digitale Wallonië: de digitale 
strategie van Wallonië (zie 
hoger), het platform dat het 
ecosysteem ervan structu-
reert en dat de operationele 
diensten levert aan de 
gebruikers en tegelijk instaat 
voor hun convergentie, en 
het merk (Digitaal Wallonië) 
dat de initiatieven bundelt en 
als een katalysator werkt 
voor de digitale omvorming 
van het gewest.
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WOORDENSCHAT
  

Telegezondheid
Die term omvat de onlinediensten 
en informatie, de sociale 
netwerken, de serious games en 
andere zaken in verband met de 
gezondheid. Ze omvat ook de 
telegeneeskunde, de medische 
behandeling op afstand die zich 
kan uitstrekken tot online 
raadplegingen via eenvoudige 
tools zoals Skype en andere 
VOIP-systemen (voice over IP).

m-gezondheid (m-Health)
Volgens de WGO slaat die term op 
elke praktijk inzake geneeskunde 
en volksgezondheid die wordt 
ondersteund door mobiele 
toestellen zoals gsm’s, 
patiëntenbewakingstoestellen, 
pda's (personal digital assistant) 
en andere draadloze apparaten.

Verbonden voorwerpen 
(“wearables”)
Daarmee duidt men alle 
toebehoren (meer bepaald een 
armband) of kledingstukken aan, 
waarin elektronica of informatica 
zit. Die voorwerpen die men op 
zich draagt, zijn voorzien van 
goedkope sensoren waarmee 
men lichaamsvariabelen kan 
meten en doorgeven. Er bestaan 
ook in het lichaam “geïntegreerde” 
voorwerpen (lenzen, onder de 
huid geplaatste patches...) 
waarmee men vitale tekenen kan 
controleren.

Het “Quantified-Self”
Die term betekent “het meten van 
zichzelf” en omvat elke (al dan niet 
verbonden) handeling waarmee 
iedereen volledig zelfstandig 
gegevens over zijn eigen lichaam 
kan meten. Het systeem omvat 
meer bepaald alle 
activiteitsdetectoren en diverse 
sensoren die in grafische vorm, via 
wifi of Bluetooth, naar de 
smartphone of de tablet 
constanten in verband met de 
levenswijze van de gebruiker 
doorgeven. 

(Bron: InfleXsys - Frankrijk)

VERBONDEN, 
MAAR MET 

WAT?

Dreigt de snelle 
verspreiding van data 
die voortkomen van 

allerlei toepassingen en 
verbonden voorwerpen, 

problemen te 
veroorzaken? Volgens 

Pascal Poty doet ze wel 
een belangrijke vraag 

rijzen. “De door de 
patiënten verworven 

gegevens komen 
vandaag in botsing met 

gegevens van het 
ziekenhuistype of het 
zorgtrajecttype die 
voortkomen van de 

traditionele 
uitrustingsfabrikanten 

die gespecialiseerd zijn 
in diagnoses. Maar 

welke waarden wil men 
eraan geven en hoe kan 

men ze integreren? 
Volgens mij ligt daar 

voor de komende jaren 
de echte problematiek 

inzake e-gezondheid. We 
mogen niet vergeten dat 
het aan de patiënt is om 

te beslissen. En die 
patiënt wil dat zijn 

gegevens verbonden 
worden. Maar zeer 

weinig artsen schrijven 
een verbonden 

gezondheidssysteem 
voor aan hun patiënten 
en veel toestellen voor 
diagnose, prediagnose 
en zelfs monitoring zijn 

nog niet geïntegreerd in 
de informatiesystemen 
van de ziekenhuizen.”

E-GEZONDHEID OF 
VERBONDEN 
GEZONDHEID: WAT 
MOET MEN ZEGGEN?
Wat moet men zeggen wanneer de informatie en communicatietech-
nologieën zich ten dienste van de gezondheidszorg stellen? In principe 
is de algemene term e-gezondheid (e-Health), die telegezondheid, te-
legeneeskunde, mobiele gezondheid, verbonden voorwerpen, robotica 
enz... omvat. Maar terwijl de gebieden van de e-gezondheid elkaar 
aanvullen, overlappen ze elkaar ook, waardoor de leken die deze puzzel 
trachten te leggen, hoofdpijn krijgen.
 Wanneer men een algemene benaming zoekt, is het volgens Pascal 
Poty (van het Waals Digitaal Agentschap) beter te praten over verbon-
den gezondheid. “Het kernwoord is ‘verbonden’”, legt de deskundige uit. 
“Het betekent dat er een netwerk bestaat. Dat is de stap vooruit die de jongste 

jaren werd gezet. Verbonden gezondheid heeft niet alleen meer betrekking op 

de zorgverstrekkers, maar ook op de patiënt die zichzelf organiseert door 

middel van verbonden voorwerpen en niet meer aan de hand van ‘gesloten’ 

instrumenten zoals een draagbaar elektrocardiogram waarvan de informa-

tiebehandeling afhangt van het ingebouwde rekenvermogen – wat dus tot een 

verkeerde diagnose kan leiden.” 

 Voor Pascal Poty kan men dankzij de verbinding met een netwerk, 
in de technologische maar ook de organisatorische betekenis van het 
woord, een buitengewoon behandelingsvermogen op touw zetten, niet 
enkel via algoritmen, maar ook menselijk. “De patiënt staat niet meer 

tegenover één enkele persoon die zijn gezondheid beheert, maar tegenover een 

netwerk van personen die in reële tijd advies kunnen geven. Het systeem past 

ook in het verdere zorgtraject buiten het ziekenhuis. Aangezien men naar een 

drastische vermindering van het aantal bedden streeft, moet men voor een 

snelle rotatie zorgen en de patiënten bij hen thuis monitoren. Dankzij de 

verbonden gezondheid kan men op die manier risicopatiënten opvolgen, zoals 

epileptici, bejaarden, chronisch zieken enz.”
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is gekoppeld aan een elektronische armband die een reeks 

biologische gegevens registreert (polsslag, temperatuur, moto-

rische activiteit enz.) en die de patiënt in staat stelt om zijn 

crisissen, triggerfactoren en behandelingen van aantekeningen 

te voorzien. Die gegevens worden automatisch opgenomen in 

zijn elektronisch medisch dossier. Daardoor kan hij niet alleen 

de evolutie van zijn ziekte beter volgen, maar ook profiteren 

van therapeutische teleadviezen van de neuroloog die hem van 

nabij volgt.”
 Dat is een belangrijke troef, omdat de in hoofdpijn 
gespecialiseerde centra wegens het grote aantal zieken 
– 25 % van de Belgische bevolking lijdt aan migraine – 
overstelpt zijn en er steeds meer tijd ligt tussen controle-
raadplegingen. Bovendien zouden de opvolging door 
telegeneeskunde en de verbetering van de therapeutische 
doelmatigheid moeten bijdragen tot het verminderen van 
de maatschappelijke kosten van die dure ziekte, die in 
België vandaag op € 726.000.000 per jaar worden ge-
raamd. “Na migraine zal het CHR de toepassing proberen aan 

te passen voor het opvolgen van diabetes en voor ambulante 

psychiatrisch begeleiding”, kondigt dokter Bostem aan. 
“Maar Citago bevindt zich nog maar in het prototypestadium, 

dat wil zeggen in het onderzoek van de haalbaarheid van het 

concept. Dit laatste verkeert in een gevorderd stadium, maar 

vooraleer het systeem in de handen van de patiënt kan worden 

gegeven, moeten we kunnen garanderen dat dit platform veilig 

is. Op termijn zal het verbonden worden met medische hubs 

zoals het Waalse Gezondheidsnetwerk (RSW).”
 Het onderzoek van het portaal moet drie krachtlijnen 
volgen: het informeren en opvoeden van de patiënt, de 
opvolging van deze laatste en de integratie in alle ver-

TOEPASSINGEN
Deze kleine rondleiding in onze knowhow beginnen we met twee  
projecten die onlangs werden bekroond, namelijk Citago en Andaman7. 
Het Citago-platform ontving in oktober jongstleden de Innovatieprijs 
Digitale Patiënt 2016, terwijl de Andaman7-toepassing in juni 
werd bekroond met de Prijs voor het “Beste Mobile Health-product”.

CitaGo, de migrainejager
Met het bekronen van Citago heeft het wetenschappelijk 
comité dat de prijs toekende, niet enkel rekening gehou-
den met het innoverende karakter ervan voor de sector 
van de gezondheidzorg, maar ook met het concept, de 
prestaties, de langetermijnvisie en het beheer van de 
planning en de kosten ervan. Dat is ook niet verrassend, 
wanneer men weet dat het platform voor mobiele toe-
passingen past in het strategisch “Move n’TIC”-plan 
2014-2019, dat wordt geleid door Benoît Degotte, direc-
teur van de pool voor aankoop, financiën en informa-
tiesystemen van het Centre Hospitalier Régional (CHR) 
van Luik, die er graag een “smart hospital” in een smart 

city, zou willen van maken, dat wil zeggen een verbon-
den ziekenhuis in een intelligente stad.
 “Het is inderdaad in het kader van dat plan dat we Citago 

hebben ontwikkeld in samenwerking met onze infrastructuur-

leveranciers, de NRB-groep en zijn dochteronderneming 

Xperthis (zie WAW nr. 22)”, verklaart Henri Bostem, 
hoofd van het medisch, verzorgings- en farmaceutisch  
informatiesysteem van het Citadelziekenhuis. “Enerzijds 

is het een inkomdeur die, met behulp van een smartphone, 

communicatie mogelijk maakt tussen de patiënt en ons com-

putersysteem. Dat portaal werd uitgeprobeerd voor een eerste 

verzorgingstype, namelijk migrainebehandeling. De toepassing 
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bonden voorwerpen en medische toestellen die ter be-
schikking staan (glucosemeters, insulinepompen enz.) 
“De fabrikanten moeten openstaan voor mobiele standaarden”, 
benadrukt Henri Bostem.

Andaman7, de gegevensverzamelaar
“Aan de vooravond van de amputatie van mijn zoon had de 

arts die de operatie moest voorbereiden geen toegang tot zijn 

dossier en vroeg hij aan Pierre of het laatste bloedstaal goed 

was. Voor zo'n operatie lijkt het me een beetje zwak dat der-

gelijke vraag aan een kind van 10 jaar moest worden gesteld! ” 
Om te beseffen dat er soms zaken zijn die vierkant 
draaien, is niets zo goed als wat men zelf meemaakt. Het 
is nog treffender wanneer dat in een ziekenhuisomge-
ving gebeurt en de gezondheid – en soms het leven – van 
een patiënt op het spel staat. “Hoe is het in de 21

ste

 eeuw 

mogelijk dat een arts geen toegang heeft tot het medisch dossier 

van een patiënt, dat uit een ander ziekenhuis of laboratorium 

komt?”, vroeg Vincent Keunen zich af. Als informaticus 
(hij is de stichter van Manex, een onderneming die com-
puterdiensten levert) en heeft bovendien veel ervaring 
met medische berichtgeving (meXi en Medibridge) 
voelde deze Luikenaar zich aangesproken en ongetwij-
feld ook een beetje... verantwoordelijk. Als ondernemer 
ging hij in alle geval een nieuwe uitdaging aan: zijn ken-
nis van de nieuwe technologieën gebruiken voor het 
ontwerp van een product dat een einde zou maken aan 
de administratieve opstopping die een goed verkeer van 
medische informatie verhinderde.
 Als resultaat van verscheidene jaren onderzoek en als 
enige product van de start-up A7 Software die Vincent 
Keunen eind 2014 stichtte, is Andaman7 de mobiele en 
op smartphones en tablets downloadbare toepassing 
waarmee gegevens kunnen worden ingezien en meege-

deeld zonder het medisch geheim te schenden. “Met die 

software kan een patiënt op eender welke plaats zijn medische 

gegevens registreren en beheren, zoals zijn gewicht, bloedsui-

kerspiegel , vaccins, allergieën, medicatie enz. Dat geldt ook 

voor de gegevens over zijn kinderen, die hij via zijn smart-

phone kan bijwerken en met zijn partner delen.”
 Dankzij Adaman7 kunnen de patiënten van het CHU 
van Luik heel hun medisch dossier inkijken. De infor-
matie kan ook worden doorgestuurd naar de artsen, 
verpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverstrek-
kers, die de evolutie van de gezondheid van de patiënt 
kunnen volgen en er elkaar kunnen over informe-
ren. “Natuurlijk zal het CHU de kraan pas openzetten wan-

neer de patiënten geïdentificeerd zijn”, preciseert Vincent 
Keunen, die de beveiligde kant van de app benadrukt. 
“Er wordt geen enkel gegeven opgeslagen in de cloud en de 

toepassing gebruikt een tijdelijke server die zorgt voor het 

doorgeven van de informatie. En wij hebben hetzelfde versleu-

telingsniveau als de banksector.”
 De toepassing past dus in de digitale strategie van 
Wallonië. Zou ze andere medische communicatietools 
in de schaduw kunnen stellen, zoals degene die de over-
heidssector aan het invoeren is? “Helemaal niet”, verzekert 
Vincent Keunen. “Wij bieden een mobiele oplossing aan. 

Artsen zullen altijd hun computer op hun werkplek moeten 

raadplegen. Beide producten zijn complementair. We zijn 

trouwens in gesprek met het Waals Gezondheidsnetwerk om 

een interface voor onze toepassing te vinden.”
 De volgende stap voor Andaman7 is aansluiting vin-
den met het Waals Gezondheidsnetwerk en met de an-
dere ziekenhuizen. De toepassing – die wegens haar 
sociale functie gratis is – blijft tegelijk evolueren. 
Versie 1.8 ervan is verkrijgbaar in 20 talen en staat op 
het punt de Amerikaanse markt te veroveren.



Dossier

© VR4Smile

nr.35

77

Dankzij het programma kunnen 
ze pijn ook anders interpreteren. 
Aan een kind dat via zijn webcam 
in verbinding staat met de 
omgeving en de mensen die het 
omringen (de verpleegkundige, de 
arts, de anesthesist, de ouders 
enz.), wordt gevraagd positieve 
virtuele voorwerpen in zijn 
wereld te brengen, zodat het zich 
wat het overkomt, kan toe-
eigenen. Met zijn tablet in de hand 
kan het bijvoorbeeld zijn voeten 
of andere plaatsen besproeien om 
de pijn te verminderen. Dat is een 
vorm van hypnotische suggestie. 
Het kind neemt op die manier zelf 
deel aan zijn eigen verzorging.

Top Memo, een 
geheugensteun
Top Memo is een ludieke 
toepassing voor hersentraining 
die werd ontworpen door Ludovic 
Mahieu, een jonge inwoner van 
Erquelinnes die 
beheerswetenschappen en 
personeelsbeheer studeerde, en 
door zijn schoonvader, dokter 

VR4Smile doet kinderen 
glimlachen
VR4Smile is een ludieke app voor 
tablets, waarover de eerste 
klinische studies onthullen dat hij 
de pijn kan verlichten, die bij 
medische ingrepen op jonge 
kinderen wordt gevoeld. De app 
werd gemaakt in Rixensart, bij 
Belle Productions, een firma die 
gespecialiseerd is in 
videospelletjes en serious games, 
maar de uitvinder ervan is Jérôme 
Laurent, een in pijn 
gespecialiseerde verpleger.
 Op de anesthesiedienst van de 
kliniek Sint-Anna Sint-Remi 
(CHIREC) in Anderlecht heeft 
deze verpleger leren werken aan 
pijn en kwam hij op het idee van 
die speels-medische app die het 
kinderbrein in beslag neemt en 
daardoor pijn en angst naar de 
achtergrond drukt. Maar 
VR4Smile, dat in partnerschap 
werd ontwikkeld met de Brusselse 
firma Semsitivity en met 
gezondheidsprofessionals, doet 
meer dan kinderen verstrooien. 

ERNSTIGE SPELLETJES TEN 
DIENSTE VAN DE GEZONDHEID

Te midden van de massa mobiele toepassingen die een plaats trachten 
te verwerven op de gezondheids- en welzijnsmarkt, hebben de 
serious games zich doen gelden door de ludieke kaart te trekken. 
Hieronder twee voorbeelden, voor de jongsten en de oudsten.

Serge Vassart, een omnipracticus. 
De app biedt een reeks modules 
aan, die een beroep doen op het 
geheugen en de concentratie. De 
gebruiker is bijvoorbeeld 
zaakvoerder van een sandwichbar 
en een van zijn klanten somt de 
ingrediënten op die hij op zijn 
broodje zou willen. Die lijst moet 
hij dan van buiten kunnen 
noteren. De oefeningen die door 
neuropsychologen van de 
Université catholique de Louvain 
(UCL) werden goedgekeurd, 
moeten verscheidene keren per 
week worden herhaald. Aan het 
einde van de maand wordt er een 
verslag van de prestaties naar de 
behandelende arts gestuurd, die 
dan een eventueel cognitief deficit 
kan vaststellen. De toepassing is 
dus een preventietool, maar ook 
een hulpmiddel om 
ziektesymptomen te ontdekken en 
een diagnose te kunnen stellen, 
zoals gevallen van Alzheimer.
 De Top Memo-software die 
met de hulp van het Microsoft 
Innovation Center van Bergen 
werd ontwikkeld en al 
verscheidene prijzen won, zal in 
januari 2017 op de markt komen. 
De vereenvoudigde versie kan 
gratis worden gedownload, maar 
de volledige versie zal 
verkrijgbaar zijn door middel van 
een maand- (€ 10) of 
jaarabonnement (€ 60). De jonge 
firma van  Ludovic Mahieu wordt 
omkaderd door het Maison de 
l’Entreprise en is in het 
innovatiecentrum van de UCL-
Bergen ondergebracht.
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De komende jaren zullen verbonden voorwer-
pen en mobiele toepassingen zeker een revo-
lutie teweegbrengen in de gezondheidszorg. 
Vanaf 2017 zal wereldwijd de helft van de 

smartphonegebruikers (of 3,4 miljard personen) min-
stens één gezondheidsgerichte toepassing geïnstalleerd 
hebben (1). De bekoring is des te groter daar het aantal 
toepassingen een exponentiële groei kende. Terwijl er 
nog maar 6000 apps waren in 2010, bestaan er nu we-
reldwijd meer dan 250.000! Sommige dienen voor me-
dische zaken (temperatuur of bloeddruk meten enz.) en 
70 % is van het welzijnstype (fitness, welzijn, voedings- 
controle enz.) (1). Van de kant van de verbonden voor-
werpen moet men erkennen dat de welzijnssector ook 
een boost geeft aan de verkoop. Tot de top 5 van het 
gebruik behoren het opsporen van de activiteit, het 
meten van de bloeddruk, het toezicht op de baby, de 
controle van de slaap en van het gewicht.

De markt ervoor blijft groeien, maar waarvoor worden 
die toepassingen echt gebruikt? Uit onderzoeken blijkt 
dat er een groot verschil is tussen het downloaden van 
gezondheidsapps en het dagelijks gebruiken ervan. 
Gemiddeld worden twee gedownload apps op tien ook 
echt gebruikt. En gemiddeld keert men zich na zes maan-
den van 50 % van de verbonden voorwerpen af (2). Het 
spreekt voor zich dat mobiele gezondheidsapps het meest 
worden gebruikt door chronisch zieken.

Verlies van de controle op privégegevens
De voornaamste reden van die terughoudendheid schuilt 
in de vrees voor het verlies van de controle op onze 
gezondheidsgegevens. Zo heeft een internationale audit 
die deze zomer door het Global Privacy Enforcement 
Network (GPEN) werd uitgevoerd, aangetoond dat 59 % 
van de geteste verbonden voorwerpen geen duidelijke 
en volledige informatie verschaffen over het inzamelen 
en het gebruik van persoonsgegevens. Dat doet grote 
juridische en ethische vragen rijzen, en brengt heel de 
m-gezondheid in diskrediet.
 De tweede blokkering heeft te maken met het gebrek 
aan overheidserkenningen en door de privésector toe-
gekende labels. De affectieve en irrationele gezondheids-
dimensie speelt immers in het voordeel van apps zonder 
medische goedkeuring, enkel om de omzet te verhogen, 
zonder verband met de welzijnsevaluatie. “Het is trouwens 

omdat de meeste toepassingen na de aankoop geen praktisch 

belang blijken te hebben, dat men er zich zo vlug van afkeert”, 
aldus het Collectif interassociatif de la santé (CISS - 
Frankrijk), dat voorstelt dat de mobiele toepassingen die 
aan de regelgeving inzake medische toestellen voldoen, 
duidelijk zouden worden gedefinieerd en dat de certifi-
ceringsprocedures voor mobiele toepassingen gebaseerd 
zouden zijn op een bestek dat borg staat voor de betrouw-
baarheid van de promotor en de ontwikkelaar. Dat is dan 
alvast begrepen. In 2012 verschenen in Frankrijk ach-
tereenvolgens een “m-health quality”-label dat werd afge-
leverd door een start-up (DMD Santé) die was opgericht 
door een arts, en een evaluatie en aanbevelingsdienst 
voor mobiele gezondheidstoepassingen (Medappcare).

Wanneer komen de eerste erkenningen?
En in België? De technologische begeleiders wachten. 
“Er bestaat momenteel geen enkele overheidserkenning, maar 

dat zou in 2017 moeten veranderen met de uitvoering van het 

federaal gezondheidsplan. De erkenningen zullen per markt 

en per product komen”, meent Pascal Poty, deskundige bij 

VERBONDEN VOORWERPEN 
GEVEN HEEL WAT OM OVER 
NA TE DENKEN!

Terwijl de voordelen van verbonden 
geneeskunde erkend worden (mogelijke 
daling van de uitgaven, meer preventie, 
efficiëntere systemen, meer 
verantwoordelijke patiënten enz.), moeten er 
dringend blokkeringen weggenomen worden 
in verband met de bescherming van de 
gegevens en de veiligheid, om tot wederzijds 
vertrouwen te komen en die voorzieningen 
in ons dagelijks leven toe te laten.
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WeLL, WELL !
  

Een lab is een innovatieve ruimte waar de 
verschillende spelers uit een sector of een 
beroep elkaar kunnen ontmoeten om na te 

denken over de toekomst van hun werkterrein. 
Met het Wallonia eHealth Living Lab (WeLL) 
heeft de e-gezondheid nu haar eerste lab!

—
Het in Luik gevestigde WeLL, dat actief is sinds 

januari 2015, wil de innovatie in die sector 
bevorderen door de technologieën te combineren 

met “creatieve methodes” voor mededeling 
en uitwisseling tussen patiënten en professionals 
uit de gezondheidszorg. “Wij helpen de patiënten 
om uit te leggen aan welke van hun behoeften er 

niet wordt voldaan door de diagnose, het 
therapeutische proces, de preventie, de 

zelfredzaamheid van bejaarden, de medische 
voorzieningen enz. Samen met onze partners 

stimuleren wij het zoeken naar nieuwe 
oplossingen”, aldus Lara Vigneron,  

WeLL-coördinatrice.
Met meer dan 500 leden en 13 lopende 

projecten probeert WeLL te antwoorden op de 
uitdagingen die de gezondheidssector moet 

aangaan via de technologie. Een concreet 
voorbeeld: AXA Assistance helpen bij het 

ontwikkelen van zijn digitaal aanbod.  
“Er worden gebruikstests uitgevoerd om zich te 

vergewissen van de relevantie en de goede 
werking van de mobiele toepassing van AXA 

Assistance en van de opvolging op afstand van 
chronisch zieken. Bij patiënten die lijden aan 
COPD’s (chronische obstructieve longziekten) 

hebben we na zes maanden een verbetering van 
hun toestand en hun levensstijl vastgesteld, wat 

leidde tot 50 % minder nieuwe 
ziekenhuisopnamen.” WeLL heeft al gewerkt met 
universiteiten, verenigingen zoals Artsen Zonder 

Grenzen en ziekenhuizen zoals het CHU Ambroise 
Paré in Bergen en het CHU van Luik.

www.well-livinglab.be

het Digitaal Agentschap, die enkel kan verwijzen naar 
de algemene Europese verordening op de privégegevens, 
die in werking zal treden op 25 mei… 2018. “Wat de pri-

vélabels betreft, kunnen we verwachten dat de producenten 

aansluiting zullen proberen te vinden met de verzekeraars en 

de ziekenfondsen, zoals dat meer bepaald in Frankrijk het 

geval is met AG2R La Mondiale. Momenteel zijn er velen die 

zich indekken met de verklaring dat hun toepassingen of ver-

bonden voorwerpen geen medische apparaten zijn, maar enkel 

dienen om het welzijn te controleren. De kwestie ligt heel wat 

gevoeliger wanneer een diabeticus thuis een verbonden gluco-

semeter moet bedienen. In hoeverre kan hij dat toestel ver-

trouwen? Anderzijds rijst de vraag van de terugbetalingen. 

Wanneer patiënten zich thuis moeten laten monitoren, hoe 

kan dat dan worden geïntegreerd in de tenlasteneming door 

het ziekenfonds? Hoe gaat men controleren of ze het toestel 

echt hebben gebruikt? En met welk recht kunnen ziekenfondsen 

dat controleren?”

Bron: 
1. Research2Guidance 

2. label e-santé
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De strijd tegen kanker, de monitoring van ondervoeding, de gerobotiseerde  
hulp aan lichamelijk gehandicapten, het verwerken van satellietbeelden om te helpen 
in de strijd tegen kinderverlamming… De Waalse knowhow op het gebied van 
e-gezondheid lijkt wel grenzeloos.

DE GEZICHTEN VAN 
HET “VERBONDEN” 
WALLONIË
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Speciaal aan deze in Gembloers ge-
vestigde firma is dat ze geen grote 
deskundigheid heeft ontwikkeld 
op het gebied van gezondheid, 

maar op dat van het verwerken van satel-
lietbeelden en het herkennen van voor-
werpen. Wat heeft dat met e-gezondheid 
te maken? In 2013 en 2014 heeft de des-
kundigheid van die firma bijgedragen aan 
het uitroeien van poliomyelitis (kinder-
verlamming) in Nigeria, het meest be-
volkte land van Afrika (186 miljoen in-
woners), dat bovendien blootstaat aan een 
bevolkingsexplosie. 
 In 2011, na een geregelde verminde-
ring van de poliogevallen dankzij de vac-
cinatiecampagnes die door verscheidene 
NGO’s werden gevoerd met de hulp van 
het Global Polio Eradication Initiative – 
dat door de lidstaten van de WGO werd 
opgericht in 1988 – kende de ziekte een 
onrustwekkende verhevigde terugkeer, 
die te wijten was aan een gebrek aan vac-
cinatie en aan de moeilijkheid om kleine 
woonplaatsen, gehuchten en afgezon-
derde hutten te vinden in sommige afge-
legen streken van het land.

Met behulp van de Pleiaden-
satellieten
“e-Health Africa kwam toen op het idee om 

geavanceerde technologieën te gebruiken om 

de bevolking op het terrein te lokaliseren en 

zo de doelmatigheid van die vaccinatiecam-

pagnes te vergroten”, verklaart Vincent 
Tigny, hoofd van Business Development 

Earth Observation bij GIM-Wallonië. 
“Dankzij de financiële steun van verscheidene 

verenigingen, waaronder de Bill Gates 

Foundation, kon de NGO een internationale 

wedstrijd uitschrijven, die door onze firma 

werd gewonnen dankzij haar grondige erva-

ring met het gebruik van de e-Cognition-soft-

ware en met het combineren van de algorit-

men ervan, om satellietbeelden te analyseren 

en te interpreteren.”
 Om die opdracht tot een goed einde te 
brengen, deed de GIM (de firma heeft een 
Waalse en een Vlaamse vleugel) een be-
roep op een van haar partners, namelijk 
Airbus Defense & Space, die haar de beel-
den met zeer hoge resolutie bezorgde, die 
werden genomen door de twee Pleiaden-
satellieten. Die beelden vormden de basis 
voor een volledige cartografie van de 
deelstaten Kaduna en Bauchi, waar een 
op bijna 15 miljoen inwoners geraamde 
bevolking leeft (en zich verbergt).

Een technische uitdaging
“Het was een dubbele technische uitdaging”, 
legt Vincent Tigny uit. “Niet enkel de op-

pervlakte van dit 100.000 km² grote territo-

rium en de hoeveelheid te verwerken gegevens 

waren immens, maar ook de morfologische 

diversiteit van de te detecteren voorwerpen 

(stadszones, dorpen en gehuchten, banen en 

wegen, waterlopen, meren enz.) op de beelden 

bleek ook fenomenaal te zijn. Een hut in de 

savanne vinden, is bijna als het zoeken naar 

een speld in een hooiberg, maar dankzij de 

nauwkeurigheid van die beelden en onze des-

kundigheid, hebben we dat werk in zes maan-

den kunnen uitvoeren.”
 Dankzij die volledige cartografie en de 
zekerheid dat geen enkel dorp zou worden 
vergeten, konden de teams van eHA, 
UNICEF en de WGO met een gerust hart 
en met vaccins naar de bewoners gaan. 
Resultaat: men raamt vandaag dat 98 % 
van de kinderen in het land gevaccineerd 
zijn. Dankzij spitstechnologie!

HULP UIT DE 
HEMEL

Met de hulp van nieuwe 
technologieën droeg  

GIM-Wallonië bij tot de 
uitroeiing van polio 
in Afrika. Een fraai 

voorbeeld van hoe onze 
knowhow ook in het 

buitenland bergen kan 
verzetten. 
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Egezondheid is een uitgestrekt ge-
bied… Maar volgens Jean-Pol 
Detiffe kan men het heel eenvou-
dig samenvatten. “E-gezondheid 

biedt patiënten de kans om zelf hun gezond-

heid te controleren.” En dat is de doelstelling 
waarop de oprichting van OncoDNA be-
rust, het Waalse succesverhaal van het 
bepalen van de DNA-sequentie: patiënt 
en arts dichter bij elkaar brengen voor het 
bestuderen van de kankerdiagnose.
 Volgens hem heeft de gezondheidssec-
tor een echte achterstand opgelopen ten 
aanzien van de evolutie van de digitale 
technologieën. “De macht lag 15 of 20 jaar 

geleden haast uitsluitend in handen van de 

artsen. Zij waren de enigen die de informatie 

uit het medisch dossier kenden. Nu niet meer. 

Informatie gaat rond en komt samen en de 

arts kan niet anders dan ze delen. Maar dat 

is nog niet echt een gewoonte geworden bij de 

artsen. Bij OncoDNA hebben we een platform 

voor het publiceren van verslagen ontwikkeld. 

Dat verplicht de arts om de informatie toe-

gankelijk te maken.”

Het DNA lezen om de tumor 
te overwinnen
Het is een onwrikbaar besluit waarop 
OncoDNA zich baseert. De patiënt heeft 
een rol te spelen bij de diagnose en de the-
rapie van zijn kanker. De in 2012 gestichte 
firma uit Charleroi heeft al een hele weg 
afgelegd. Bij het oprichten ervan, was ze 
de enige die analyses aanbood die geba-
seerd zijn op de DNA-sequentie.
 Haar eerste product, OncoDEEP, dat in 
2014 ontstond, wekte  de belangstelling 
van de medische sector. Het wil DNA-
tests van kankertumoren aanbieden, 
waardoor de medische opvolging van de 
patiënten kan worden verfijnd en nieuwe 

behandelingsopties kunnen worden be-
paald. “Ook al wordt OncoDEEP over het al-

gemeen voorgeschreven voor patiënten bij wie 

alle standaardbehandelingen mislukt zijn of 

voor patiënten die een zeer agressieve of uit-

gezaaide kanker hebben, toch stellen we vast 

dat meer en meer oncologen en/of patiënten 

die test heel vroeg in de ontwikkeling van de 

ziekte vragen”, legt Jean-Pol Detiffe uit.
 Het tweede product dat werd ontwik-
keld, OncoTRACE, sluit logisch aan op 
OncoDEEP. Het spoort het opduiken van 
nieuwe mutaties op, die verband houden 
met weerstand tegen de behandeling, en 
wel op basis van een eenvoudig bloed-
staal. “Dankzij de resultaten die we met deze 

veel minder invasieve techniek verkrijgen, zal 

men de evolutie van de tumor kunnen volgen 

om een eventueel hervallen te kunnen identi-

ficeren. De identificatie gebeurt veel sneller 

dan met de huidige klassieke technologieën”, 
preciseert Jean-Pol Detiffe.

Nieuwe relaties
Dan wordt al die informatie via het web-
platform OncoSHARE aan de oncoloog 
gegeven in de vorm van een dynamisch, 
duidelijk en verstaanbaar verslag. 
“OncoDNA bezorgt de oncoloog een meer vol-

ledige en robuuste lijst van behandelingen die 

goed zouden kunnen zijn voor zijn patiënt.”
 Via het platform brengt ook de patiënt 
zijn getuigenis in. “Soms is het de patiënt 

die naar ons komt, zonder oncoloog. Dankzij 

de technologische middelen kan de patiënt zich 

informeren. Hij heeft de tijd en de wil  daarvoor 

en hij is het, die essentiële gegevens bezorgt. 

Maar we werken nooit zonder  voorschrift.” Elk 
rapport heeft een “Forum”, een aan artsen 
voorbehouden discussiezone.
 OncoDNA, die door Ernst&Young 
werd uitgeroepen tot de meestbelovende 

ONCODNA, HET 
FACEBOOK VAN DE 

ONCOLOGEN

Het in Gosselies gevestigde 
OncoDNA is een start-up 

die gespecialiseerd is in het 
bepalen van de DNA-

sequentie van kankercellen.  
Stichter en CEO Jean-Pol 

Detiffe heeft zijn 
ondernemersuitdaging 

gewonnen door in te zetten 
op het delen van informatie 

met de patiënt.
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onderneming van 2015, is gevestigd in de 
Aéropole van Gosselies. “Dat is een mooi 

biopark en het ligt vooral in de buurt van het 

Instituut voor Pathologie en Genetica (IPG), 

het grootste kankerdiagnoselaboratorium van 

België.” Het IPG voert analyses uit, terwijl 
OncoDNA de gegevens inzamelt.
 Die data vormen het materiaal dat ge-
analyseerd en geïnterpreteerd gaat wor-
den. “Onze staf bestaat voor de helft uit in-

formatici en voor de helft uit biologen.” Zo 
helpen statistieken, algoritmen en robots 
bij het bepalen van de beste behandeling 
voor een patiënt. “Maar dat blijft slechts een 

hulpmiddel. Die kunstmatige intelligentie zal 

nooit het menselijk oordeel kunnen vervan-

gen, dat rekening houdt met de context en veel 

andere parameters. Het is altijd de arts die het 

laatste woord heeft”, verzekert Jean-Pol 
Detiffe.

€ 7.700.000
In september jongstleden zette OncoDNA 
een nieuwe stap vooruit dankzij een fund- 
raising waardoor haar eigen middelen met 
€ 7.700.000 werden verhoogd van 
€ 1.100.000 tot € 8.800.000. Dat nieuws 
kwam op dezelfde dag als die waarop de 
Amerikaanse groep Caterpillar zijn ver-
trek uit Charleroi aankondigde. Sommigen 
zien daarin het teken dat Wallonië “een 

diepe economische mutatie ondergaat van 

zware industrie naar wetenschappelijk onder-

zoek en de wereld van de nieuwe technolo-

gieën”, schreef La Libre Entreprise op 
3 september 2016.
 Op zijn schaal is dat het goede nieuws 
waarop Jean-Pol Detiffe wachtte. “We 

moesten kunnen aanwerven. Nu zijn we hier 

met 25, maar tegen maart 2017 zullen we 50 

werknemers hebben.” De nieuwe middelen 
zullen door OncoDNA worden gebruikt 
voor het versnellen van haar reeds veel-
belovende internationale groei en het 
ontwikkelen van haar SaaS-platform 
(Software as a Service), dat het analysesys-
teem en de technologie van OncoDNA 
levert aan ziekenhuizen die al hun eigen 
laboratoria voor het bepalen van sequen-
ties hebben.
 Als laatste grote uitdaging moet 
OncoDNA zijn netwerk van toonaange-
vende oncologen wereldwijd blijven uit-
breiden. “Momenteel hebben we de geeks. Nu 

gaan we de anderen aanspreken. Onze me-

disch afgevaardigden gaan stelselmatig de 

oncologen in Frankrijk, België, Duitsland, 

Italië en Spanje bezoeken.” OncoDNA, dat 
door sommigen al het “Facebook van de 
oncologen” wordt genoemd, heeft zeker 
potentieel.

KERN- 
CIJFERS

  

Meer dan 2500 geteste 
patiënten

10.000 inschrijvingen 
op OncoSHARE

30 dealers in 60 landen

Meer dan 
80 ziekenhuizen in 

Europa

Een fundraising 
van € 7.700.000
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Julien Sapin is de Chief Technical 

Officer (CTO) van Axinesis, een jong 
bedrijf dat ontstond uit de Université 
catholique de Louvain (UCL) en dat 

hij zelf heeft opgericht. Alles begon in 
2010, aan het einde van zijn proefschrift. 
Hij had zopas vier jaar onderzoek gedaan 
voor het “ontwerp van een interactieve 
robot voor het revalideren van de bovenste 
ledematen van patiënten met hersenlet-
sel” (dat is de titel van zijn proefschrift). 
Natuurlijk wilde hij verder onderzoek doen 
naar een concreet en verkoopbaar product. 
Zo is Axinesis in 2015 op de campus van 
Louvain-la-Neuve ontstaan.

De partnerrobot voor 
de revalidatie
De spin-off verlaat al vlug de academische 
cocon. “We voerden een kapitaalsverhoging 

uit, die in april 2016 werd afgesloten. In mei 

zijn we naar onze lokalen in Waver verhuisd 

en in augustus hebben we de productie opge-

start. We hebben zes werknemers met een 

ingenieursprofiel (informatica en elektrome-

chanica) en een technisch profiel (informatica), 

alsook meer commerciële profielen”, vertelt 
Julien Sapin.
 Axinesis legt zich toe op de revalidatie 
van de bovenste ledematen van patiënten 
met hersenletsels, onder wie volwassenen 
die het slachtoffer werden van een CVA 
en kinderen met motorische hersenstoor-
nissen (MHS). REAplan is het eerste pro-
duct dat door Axinesis werd ontwikkeld 
en in de handel gebracht. Met deze medi-
sche robot toont Julien Sapin aan dat re-
validatie kan worden vergemakkelijkt met 
behulp van innoverende technologieën. 
“Het voordeel van een partnerrobot is dat hij 

zich aan uw tempo aanpast zonder vragen te 

stellen en u alleen helpt wanneer dat nodig is.” 
Dat is e-gezondheid volgens de jonge be-
drijfsleider: een geneeskunde die meer 

geïndividualiseerd is en zich beter aan de 
behoeften van de patiënt aanpast.
 Hoe werkt dat? “De robot heeft sensoren 

die de motorische intentie voelen. Hij weet of 

de patiënt al dan niet in staat is om te bewe-

gen en zal zijn hulp in functie daarvan aan-

passen. Hij wil de oefening doen slagen.” Om 
zijn lichaamsvermogen terug te winnen, 
moet de patiënt dezelfde beweging onop-
houdelijk herhalen. “Er is intensiteit nodig 

en de robot maakt het mogelijk 750 bewegin-

gen te doen op 15 minuten, terwijl men tijdens 

een traditionele intensieve therapie een uur 

nodig heeft voor 1000 bewegingen. Als men 

dat met een therapeut doet, is dat heel duur.” 
Ook al meent Julien Sapin dat men het 
menselijk contact nooit zal vervangen, 
toch is hij van oordeel dat REAplan een 
zekere vrijheid en meer zelfstandigheid 
geeft aan de patiënt.

Spel en mobiliteit
Het gaat om een ergonomisch en interac-
tief toestel dat robotica en therapeutische 
spelletjes met elkaar combineert. “Met 

REAplan kan de patiënt zich in zijn revali-

datie onderdompelen met behulp van video-

spelletjes”, legt Julien Sapin uit. “U bent in 

uw foodtruck en hebt 15 minuten om een 

aantal hamburgers voor een aantal klanten 

te maken. Zo wordt een therapeutische oefe-

ning een spel! Die dimensie werkt en ze is heel 

belangrijk bij kinderen.”
 REAplan is een volledig nieuw instru-
ment voor ziekenhuizen. Het toestel kost 
ongeveer € 50.000. “Sinds september hebben 

we het toestel aan een kliniek in Montréal 

verkocht en aan het CHU Dinant Godinne.” 
Maar Axinesis wil daarmee niet stoppen. 
“REAplan is een eerste product voor een me-

dische omgeving. Wij willen echter bij de 

patiënt thuis geraken, zijn revalidatie volgen 

vanuit het ziekenhuis naar zijn woonst. En 

altijd met behulp van het videospelletje.”

MIJN VRIEND 
DE ROBOT

Sinds het einde van zijn 
proefschrift beheert Julien 

Sapin de firma Axinesis, 
een in Waver gevestigde 

start-up die 
gerobotiseerde 

hulptoestellen verkoopt 
voor patiënten met 

hersenletsel. REAplan, het 
eerste product dat door 

Axinesis op de markt werd 
gebracht, is een robot om 

de revalidatie van 
slachtoffers van een 

cerebrovasculair accident 
(CVA) te begeleiden met 

behulp van een 
videospelletje.
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Dim3 staat voor Disease Integra-

ted Management – 3
th dimen-

sion. Deze Luikse start-up werd 
in 2014 opgericht door Jean-

Claude Havaux en is gespecialiseerd in 
innoverende oplossingen op het gebied 
van verbonden geneeskunde. Het zou best 
kunnen dat Dim3 binnenkort met de gro-
ten mag spelen. Het bewijs dat hun 
knowhow tot ver buiten onze grenzen 
bekend wordt, is dat de firma deel uit-
maakte van de jongste prinselijke econo-
mische zending naar Texas, van 3 tot 
11 december jongstleden. Die reis werd 
georganiseerd in nauwe samenwerking 
met het AWEX (het Waals agentschap 
voor export en buitenlandse investerin-
gen) en diende om partnerschappen aan 
te gaan op uiteenlopende gebieden, waar-
onder ICT en de medische sector. De di-
rectie van Dim3 heeft daarvan gebruik 
gemaakt om met de in de buurt van 
Houston gevestigde Texas A&M Univer-
sity een kaderovereenkomst te sluiten 
voor onderzoek aangaande de analyse van 
de gezondsheidsdata van patiënten (meer 
bepaald van hun voedings- en mobili-
teitstoestand). In samenwerking met ver-
scheidene partners, waaronder een 
Texaans ziekenhuisnetwerk, zal Dim3 
zich begin 2017 toeleggen op het onder-
zoek van de economische impact van haar 
Nutrow-software.
 We hadden het verleden jaar (zie WAW 
nr. 30) al over Nutrow, de software waar-
mee men de voedingstoestand van pati-

enten in een ziekenhuisomgeving kan 
opvolgen. Ondervoeding of malnutritie 
is een onderschat verschijnsel waarmee 
tussen 40 en 60 % van de in intensieve 
zorgen opgenomen patiënten te maken 
heeft. Het is ook een niet te verwaarlozen 
comorbiditeitsfactor bij bejaarden, die 
zwaar weegt op het budget van de sociale 
zekerheid. Het is dus op die ziekte dat 
Dim3 haar eerste onderzoek wil toespit-
sen. De firma wil daarmee bijdragen tot 
snellere beslissingen, waardoor het me-
disch personeel kostbare tijd kan winnen 
en de sterfgevallen en gezondheidskosten 
kunnen worden verminderd.

Biocorder is een mobiele klinische 
assistent
Vandaag vormen twee toepassingen en 
twee toestellen haar hulppakket of geïn-
tegreerd instrumentensysteem. Terwijl 
men met de Scorso-preventiesoftware, 
die ook thuis, in rust- en verzorgingste-
huizen en bij de apotheker zou kunnen 
worden gebruikt, het gevaar voor onder-
voeding kan detecteren, biedt Nutrow een 
echt situatieoverzicht waarmee het ver-
zorgingspersoneel de evolutie van de toe-
stand van de patiënt in reële tijd kan op-
volgen. “Die software, waarvan het gebruik 

vanaf januari in de validatiefase zal treden 

in het CHU van Luik, onderzoekt alle medi-

sche gegevens (algemene gezondheidstoestand 

en voedselbehoefte) en registreert de informa-

tie over de ontvangen voedingsmiddelen”, 
verklaart Éric Poskin, Corporate Director 
van Dim3. “Deze laatste kunnen worden 

doorgestuurd met Feedim, een toestelletje dat 

we hebben uitgevonden en dat op de voedings-

pomp wordt bevestigd. Ten slotte hebben we 

een apparaat ontworpen dat een mobiele kli-

nische assistent vormt voor de artsen en het 

verplegend personeel, namelijk de Biocorder. 

Dat is een van 3D-sensoren voorziene feedrea-

der die bewegende patiënten kan opvolgen en 

hun antropometrische metingen uitvoe-

ren. Het prototype werkt al. In januari gaan 

we dus aan de onderzoeks- en ontwikkelings-

fase beginnen om er andere technologieën in 

te integreren en daarna gaan we aan de in-

dustrialisering ervan werken.”
 En doordat men al etende trek krijgt, 
droomt Dim3 ervan zijn Biocorder de 
ruimte in te sturen om de gezondheids-
toestand van de astronauten te controle-
ren. Met de Texas A&M University staat 
de deur wagenwijd open…

ONDERVOEDING 
OPSPOREN

Speelt Dim3, weldra  
met de groten... in de 

ruimte?
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Pepper is immers de eerste mens-
achtige robot die de voornaamste 
menselijke emoties kan herken-
nen en die zijn gedrag eraan kan 

aanpassen. De robot werd door de Franse 
firma Aldebaran ontworpen en in 2015 
overgekocht door de Japanners van 
SoftBank Robotics. Maar nu is zijn lot 
verbonden met de Waalse knowhow.
 “Het meest complexe met technologie is 

over het algemeen niet om die te doen werken, 

maar die in te zetten in iets dat bruikbaar, 

nuttig en economisch leefbaar is”, luidt de 
uitleg van Thierry Vermeeren, directeur 
van OZ Consulting. “Om het potentieel van 

deze robot te ontwikkelen en toepassingen 

voor hem te vinden in de ziekenhuissector, 

hebben we een akkoord gesloten met SoftBank 

en Sesam opgericht, een publiek-privaat sa-

menwerkingsverband dat uiteenlopende des-

kundigheden omvat. Die pool, waar het CHU 

van Luik, het Grand Hôpital van Charleroi, 

het deskundigheidscentrum Technofutur TIC 

(Charleroi), het onderzoekscentrum Multitel 

(Bergen) en het UCL-laboratoirum ICTEAM 

deel van uitmaken, werd via de BioWin-pool 

door het Waals Gewest gefinancierd om de 

industriële ontwikkeling ervan mogelijk te 

maken.”

Alzheimerpatiënten begeleiden
Welke taken zouden we aan soldaat 
Pepper kunnen toevertrouwen? “De robot 

is rijp, maar hij weet nog niet waar hij zich 

ergens in de ruimte bevindt”, stelt Thierry 
Vermeeren vast. “We willen dat hij zich 

geografisch kan lokaliseren om hem dus een 

zekere zelfstandigheid te geven opdat hij som-

mige patiënten in alle veiligheid zou kunnen 

begeleiden in de verschillende zones van het 

ziekenhuis. We denken bijvoorbeeld aan 

 alzheimerpatiënten. Ons onderzoek zal ook 

over het sociologische aspect gaan. We gaan 

met de zorgverstrekkers nadenken over de 

manier waarop Pepper in hun werk zou kun-

nen worden geïntegreerd. Want we willen niet 

dat hij de plaats van een medisch personeelslid 

inneemt. Maar hij zou wel zeer goed een as-

sistent voor hen kunnen worden. In een rug-

kliniek zou hij bijvoorbeeld de revalidatieoe-

feningen kunnen uitleggen aan de patiënten 

en zelfs hun bewegingen filmen en die beelden 

aan de kinesist doorgeven.”

Vijftig gebruiksmogelijkheden
Geheugenstoornissen, revalidatie, psycho-
logische reconstructie van personen met 
ernstige brandwonden... Aan gebruiks-
mogelijkheden voor robots is geen gebrek. 
“Wij willen een bibliotheek aanleggen met 

vijftig gebruiksmogelijkheden die echt nuttig 

zijn voor de 65 ziekenhuizen die lid zijn van 

de Digitale Patiëntengemeenschap, een soort 

cluster die bedoeld is om ervaring en kennis 

samen te brengen”, onthult de baas van OZ 
Consulting en speerpunt van die gemeen-
schap, die zich uitstrekt tot Nederland en 
Frankrijk. “Een tiental van die toepassingen 

zouden we vanaf begin 2017 in de praktijk 

moeten kunnen brengen en de andere binnen 

twee jaar. Het Grand Hôpital van Charleroi 

en het CHU van Luik zijn de eerste die ze gaan 

uitproberen in reële omstandigheden.”

Vandaag is hij al goed 
ingeburgerd in Japan. Je 

kunt hem in sommige 
tehuizen zien en in een 

massa winkels en 
agentschappen, waar hij 

met zijn leuke snuit en zijn 
innemende karakter de 

klanten helpt 
verwelkomen, informeren, 

verstrooien en dikwijls 
verrassen. Dankzij 

OZ Consulting, een in 
Andenne gevestigd 

consultancybedrijf voor 
digitale omvorming, en zijn 

partners, staat de robot 
klaar om zijn intrede 

te doen in ziekenhuizen 
en andere 

verzorgingsinstellingen 
in Wallonië.

PEPPER,  
EEN ROBOT  

DIE PATIËNTEN 
HELPT
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BROUWERIJ- 
KAASMAKERIJ 
DUPONT

De band tussen brouwerskunst en kaasmaken 
is een erfenis van de monastieke tradities. De 
meeste echte abdijbieren hebben een 
kaastegenhanger. Buiten die wereld houden 
enkele brouwerijen die traditie in ere. 
Brouwerij-kaasmakerij Dupont is een van die 
mooie familiebedrijven die kwaliteit hebben 
kunnen combineren met creativiteit en 
rentabiliteit. I Alain Voisot

De in Tourpes, in de streek van Leuze-en-
Hainaut gevestigde brouwerij Dupont ontstond 
in 1920. Agronoom Louis Dupont is van plan om 
naar Canada te vertrekken. Zijn vader, Alfred 
Dupont, wil hem overtuigen om in België te blij-
ven en koopt daartoe de brouwerijhoeve Rimaux-
Deridder, die dateert van 1759.
 Die brouwerijhoeve had een zeker succes ge-
kend met de productie van “Saison”-bier en van 
honingbier. In 1945 legateert Louis Dupont, die 
geen kinderen heeft, de brouwerij Dupont aan 
zijn neef Sylva Rosier, een brouwerij-ingenieur. 

Die werkt daar met zijn zoon Marc, die van 1964 
tot 2002 het hoofd van de brouwerij is. Vandaag 
zijn het nog altijd de kinderen en kleinkinderen 
van Sylva Rosier die de brouwerij Dupont bezit-
ten: Olivier Dedeycker, kleinzoon van Sylva 
Rosier en neef van Marc Rosier, die in 1990 als 
brouwerij-ingenieur in de brouwerij Dupont 
kwam werken. Hij vertegenwoordigt dus de 
vierde generatie van deze brouwersfamilie.
 De productie werd lange tijd in de streek ver-
kocht en bedroeg ongeveer 4000 hl tot in 1986, 
het “Jaar van het Bier” in België. Van 1986 tot 
1993 steeg het verkoopvolume van 4000 naar 
5000 hl. De productie werd gestimuleerd door 
een opening naar buitenlandse afzetmarkten 
sinds 1992 en haalde de kaap van 7000 hl in 2002. 
Sinds 2003 evolueerde de productie geleidelijk 
tot 20.000 hl in 2014. Tegenwoordig wordt 40 % 
van de productie geëxporteerd.

Bekroning van de kaasmakerij
Het is tijdens die gestage groei, die strikt aan de 
vraag beantwoordt, dat de kaasmakerij van de 

Brouwerij-kaasmakerij 
Dupont

Rue Basse, 5
B-7904 Tourpes

+32 (0)69 67 10 66
www. 

brasserie-dupont 
.com
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brouwerij Dupont in 1995 wordt opgericht. Ze 
staat onder leiding van bio-ingenieur Pascale 
Wauthoz, de echtgenote van Olivier Dedeycker. 
De kaasmakerij werkt op basis van koemelk die 
van verscheidene hoeven uit de omgeving van 
Péruwelz komt.
 Het gamma omvat drie geperste kazen: de 
jonge Moinette, de Moinette met mout en hop 
en de oude Moinette. Dat gamma wordt aange-
vuld met een zachte kaas met een met bier ge-
wassen korst, die de Carré à la Moinette wordt 
genoemd, en een kaas met Saison Dupont-bier. 
Het is de Moinette met mout en hop die werd 
verkozen tot “Waalse kaas van het jaar 2016”, 
volgens de mening van 23 specialisten die aan-
wezig waren op de jaarlijkse wedstrijd voor 
Waalse kaas, die begin juni wordt georganiseerd 
door het Waals agentschap voor de promotie van 
kwaliteitslandbouw (APAQ-W). Die kaas van 
gepasteuriseerde melk met niet-gebakken geperst 
deeg haalde het maximumaantal punten vóór 98 
andere Waalse kaasproducten. Deze kaas dankt 
zijn pittige smaak aan de hop, maar heeft er niet 
de bitterheid van. De mout, die de andere aroma-
tische component is, moest worden bijgewerkt 
om het juiste evenwicht te vinden.
 Wallonië heeft ontelbare kaassoorten. Meer 
dan 500 daarvan zijn momenteel geregistreerd. 
Voor dat evenement hebben 29 Waalse produ-
centen 99 kazen ingediend, waarvan een derde 
op basis van koemelk, een twintigtal op basis van 
geitenmelk en vijf op basis van schapenmelk. Van 
al die kazen worden er 21 biologisch gemaakt.

WAALSE FONDUE MET 
MOINETTEKAAS
  

Voor 4 personen
• twee flessen Moinette 

blonde-bier (66 cl)
• 900 g in blokjes van 1 cm 

gesneden Moinettekaas met 
mout en hop

• 1 teentje look
• een eetlepel Luikse siroop 

(peer-appel)
• 2 eetlepels maïzena
• 2 eierdooiers
• stukjes stokbrood
• peterselie of 50 g 

champignons… of beide; 
waarom niet?

Bereiding:
Het bier zachtjes in een met look 
ingestreken aarden kookpot 
gieten en verwarmen. De kaas 
beetje bij beetje al roerend doen 
smelten in het warme bier. De 
maïzena oplossen in een beetje 
koud water en dan bij de fondue 
voegen. Nadat er enkele bellen 
verschijnen, de eierdooiers 
eraan toevoegen en roeren met 
een garde.
Laten indikken op een klein vuur. 
Opdienen zoals een klassieke 
fondue.

ROOMSOEP MET 
MOINETTE VIEUX EN 
MOINETTE BRUNE
  

Voor 6 personen
• 600 g aardappelen
• 100 g Moinette Vieux-kaas
• 1 prei
• 20 g boter
• 50 cl gevogeltebouillon
• 33 cl Moinette Brune-bier
• 20 cl vloeibare room
• zout en peper van de molen

Bereiding
De prei kuisen en 6 cm groen 
behouden, hem wassen en 
fijnsnijden. De aardappelen 
schillen, wassen en ze in blokjes 
snijden. De Moinette Vieux-kaas 
in kleine reepjes snijden, de 
korst verwijderen en bewaren. 
De boter verwarmen in een 
sauteerpan en de prei zachtjes 
doen smelten tot hij begint te 
kleuren. Er de blokjes aardappel 
aan toevoegen en er dan de 
bouillon en het Moinette 
Brune-bier bijdoen. Afdekken en 
20 minuten zachtjes laten koken 
en dan alles mixen. Bewaren in 
de sauteerpan. De vloeibare 
room toevoegen, met een garde 
mengen op een zacht vuurtje tot 
het mengsel goed gebonden is 
en er dan de Moinette Vieux-
kaas in kleine stukjes aan 
toevoegen; tegelijk goed 
mengen om de kaas te doen 
smelten. Er zeer weinig zout en 
peper aan toevoegen, volgens 
smaak. Nog 1 minuut op een zeer 
zacht vuurtje laten staan, altijd 
zonder koken, en dan 
onmiddellijk opdienen in warme 
kommen.

Leuke adresjes
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Anne en David Decroix zijn gulzige fijnproevers, 
maar vooral echte levensgenieters. Ze vormen 
een dynamisch en charmant koppel, dat een 
“haute couture”-merk ontwikkelde voor een 
typisch Belgisch snoepje waarop ze 3 jaar 
geleden verliefd werden, namelijk de 
Cuberdons Léopold (of “neuzekes”). 
I Muriel Lombaerts

Anne studeerde rechten aan de ULB en David 
volgde een opleiding tot handelsingenieur aan de 
Solvay Business School. Die twee “knappe kop-
pen” passen echt bij elkaar. Anne is advocate en 
David richtte op zijn 24ste al zijn eerste onder-
neming op (Anim’Ice). twee jaar later wordt hij 
ook lector aan de Solvay Business School. Terwijl 
ze verscheidene functies uitoefenen, trouwen en 
twee lieve kinderen krijgen, bezwijken David en 
Anne voor de charme van de Cuberdons 
Léopold... Beide ondernemers krijgen dan de 
kans om het in 2012 opgerichte merk over te 
kopen, wat ze in juli 2013 ook doen. Hun doel? 
“Heel ons koninkrijk kennis laten maken met dit 

Belgische snoepje, maar dan in ‘haute couture’-versie, 

verpakt in een kostbaar kistje en verkocht in winkels 

waar de klanten advies kunnen krijgen”, legt David 
uit. En het wordt een daverend succes! De neu-
zekes krijgen al vlug veel plaats in de etalages en 
ze worden onmiddellijk herkend dankzij hun 
elegante en unieke verpakking.
 Is het moeilijk om zowel thuis als op kantoor 
een paar te vormen? “Het is echt een voordeel, want 

we hebben allebei onze eigen functie en we vullen el-

kaar aan. David staat in voor de verkoop en de con-

tacten met de leveranciers, voor de productie, de ver-

pakking en de kwaliteitscontrole, alsook voor de 

communicatie en de evenementen. Zelf zorg ik samen 

met mijn assistente voor het dagelijkse klantenbeheer, 

van bestelling tot facturering, voor de hele adminis-

tratie en voor de boekhouding”, zegt Anne. “We heb-

ben ook enkele gezamenlijke bevoegdheden, zoals het 

uitzetten van de grote lijnen en het kiezen van de 

nieuwe producten. Tussen het idee en het verschijnen 

van het product in de rekken, verloopt gewoonlijk een 

jaar, als het product tenminste voldoet aan onze ver-

wachtingen en onze eisen”, vult David aan.
 Na de beginperiode in een klein kantoortje, 
heeft het ondernemerspaar in oktober 2015 ge-
investeerd in een volledig nieuwe werkplaats in 
Edingen. “We zitten met drie in het kantoor en met 

twee tot vijf in de productie, naargelang de periodes. 

Natuurlijk steken we allemaal de handen uit de mou-

wen in november en vooral in december, wanneer we 

vijfmaal meer omzet maken dan in de andere maan-

den van het jaar!” David legt uit welke hoge eisen 
ze stellen voor de productie van dit zoete juweel-
tje. “Gedurende bijna drie maanden moesten we de 

kookketels (n.v.d.r.: prachtige koperen ketels) wijzigen, 

het materieel verbeteren, de parameters verfijnen en 

een kwaliteitssysteem op poten zetten… Want cuber-

dons zijn de moeilijkste en meest specifieke snoepjes 

om te maken, zeker met de eisen die wij eraan 

stellen.”

De geheimen van Leopold
De juiste oorsprong en het oorspronkelijke recept 
van de echte “cul de bourdon” (hommelkont) of 
“cuberdon” (cf. WAW nr. 23) zouden slechts door 
enkele ambachtslui gekend zijn. Ieder van hen 
bracht er ook zijn persoonlijke toets aan. Voor 
de Cuberdons Léopold – waarvan de naam een 
eerbetoon vormt aan de eerste koning der Belgen 
– worden uitsluitend 100 % natuurlijke grond-
stoffen gebruikt, die streng worden geselecteerd 
op hun kwaliteit en hun authenticiteit. Om een 
Cuberdon Léopold te maken, heb je geduld, 
knowhow en een perfecte beheersing van de de-
tails nodig. De minste fout wordt afgestraft. In 
elk van de zes fasen van de productie zijn hand-
werk en respect voor de traditie van essentieel 
belang voor de onderneming. Voor de neuzekes 
worden eenmalig te gebruiken wegwerpvormen 
gemaakt.
 Maar het geheim van het succes van de be-
roemde Cuberdons Léopold schuilt niet enkel in 
het geheimzinnige en unieke recept en in de 
hoogwaardige productie ervan. Ook de verpak-
king is heel belangrijk, net zoals de verkoop van 
de producten en de andere creaties van het merk 
op uitgelezen plaatsen. En dan hebben we het 
nog niet over de echte kijk die het duo op het 

CUBERDONS 
LÉOPOLD

Leuke adresjes
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product heeft. “De verpakking vormt het eerste con-

tact van de consument met het product. Die verpak-

king zal dikwijls de aanzet geven tot de eerste aankoop 

of minstens als blikvanger dienen, maar wij maken 

er een erezaak van dat de kwaliteit aan de verpakking 

beantwoordt. We laten ook Léopolds proeven in onze 

verkooppunten en we nemen deel aan sommige eve-

nementen”, bevestigt David. “De consument moet 

advies en uitleg over onze producten kunnen krijgen. 

De Cuberdons worden verkocht bij Delitraiteur, bij 

Rob, in delicatessenzaken en op ongewone plaatsen, 

zoals in bloemenwinkels of lingerieboetieks.”

‘Haute couture’-creaties
Hoewel de Cuberdons Léopold trouw volgens 
het oorspronkelijke recept van de echte “neuze-
kes” worden gemaakt, worden ze ook uitsluitend 
bereid op basis van natuurlijk frambozenaroma. 
De smaak van een Léopold is uniek. Sommigen 
herkennen er het frambozenparfum in, anderen 
denken aan confituur van rood fruit, aan viool-
tjes of aan suikerspin. De paarse neuzekes zijn 
echte juweeltjes die worden aangeboden in een 

rond doosje dat met de hand werd ge-
maakt en voorzien is van een satijnen 

lint. De weergaloze smaak van de 
Cuberdons Léopold is ook ver-
krijgbaar in de vorm van siroop. 
Die zachte en subtiele zoete si-
roop fleurt desserten op of dient 
als basis voor de meest verfijnde 
gerechten. De in een mooi doosje 
met de lijnen van de firma ver-
pakte malven zijn ook verkrijg-
baar in twee parfums (Bourbon-

vani l le en Cuberdon) en zit ten in een 
doorschijnend schuifje. Die zachte versnaperin-
gen worden nog uitsluitend met de hand gemaakt 
– na 33 versies en 9 maanden proberen! Geduld 
is altijd nodig, aangezien elke productie van 
1,5 kg malvedeeg 4 uur moet afkoelen voor het 
met de hand kan worden versneden en omhuld 
door de ambachtsman.
 De jongste creatie, de “Cuberdons à tartiner” 
of “smeerneuzekes” doen elke lekkerbek water-
tanden. Deze confituur met minder suiker en 
meer fruit behoudt al zijn natuurlijke aroma’s. 
Nadat het zorgvuldig werd gesorteerd, wordt het 
fruit samen met het suikermengsel van 10 kg 
geduldig gekookt in een open ketel en op een laag 
vuurtje. Daarna wordt het in bokalen gedaan en 
manueel geëtiketteerd.

Plannen
Hebben ze plannen? Anne en David zitten er vol 
van en ze speuren voortdurend nieuwe horizon-
ten af om hun producten ook in het buitenland 
te verkopen. Ze zijn al goed aanwezig in België, 
meer bepaald in Wallonië en Brussel, in 
Luxemburg (bij Smets) en sinds 2015 ook in 
Frankrijk. De resultaten zijn bemoedigend en de 
ondernemers zoeken nog verkopers voor som-
mige streken.

DE COMBINATIE VAN 
CUBERDONS LÉOPOLD 

EN POMMERY
 

Voor de feesten kun je 
onmogelijk voorbijgaan aan 
de prachtige hoedendoos!

Deze luxueuze 
geschenkdoos, die in een 

op maat gemaakte tas 
wordt aangeboden, bevat 

een pakje met 
21 Cuberdons Léopold en 

een fles Champagne 
Pommery Apanage Rosé. 
Dat is het ideale cadeau 
voor deze feestdagen, 

zowel voor privé- als voor 
zakenrelaties.

“Het lag voor de hand dat 
we de rosé Apanage 

zouden kiezen voor deze 
nieuwe beperkte editie”, 
legt Anne uit. Deze wijn 
(een mengsel van Pinot 
Noir, Pinot Meunier en 

Chardonnay) is heel 
ongedwongen, zeer elegant 
en bevat weinig suiker. Hij 

heeft aroma’s van rood fruit 
met toetsen van aalbessen, 

frambozen en wilde 
aardbeien, die prachtig 

samengaan met de Léopold. 
De Champagne wordt bij 

voorkeur geschonken 
tussen 8 en 10°C, als 

aperitief of bij het dessert… 
of voor allebei!

Leuke adresjes
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HET CASTEL VAN 
PONT-À-LESSE
Op de hoogtes van Dinant staat het Castel in 
het centrum van alles, wandelingen in het 
woud, uitstappen met de mountainbike, varen 
op de Lesse, studiedagen en gastronomie. 
I Michel Jonet

Het Castel bevindt zich in een groene zone van 
25 ha en is de gedroomde plaats voor ontspan-
ning, pauze of welverdiende rust. De weg die 
naar het Castel van Pont-à-Lesse leidt, loopt tus-
sen bloeiende appelbomen en rode beuken, in een 
prachtig domein nabij de Lesse. Daar staan ook 
ongeveer dertig merkwaardige bomen die door 
het Waals Gewest worden beschermd.

Belangrijk historisch erfgoed
Hotel “Castel de Pont-à-Lesse” ligt op 5 km van 
Dinant. Dit vroegere "Kasteel van de Lesse" is 
een van de vele forten en burchten in de 
Bovenmaasvallei. Het kasteel bestaat uit een 
hoofdgebouw dat zelf drie verdiepingen en een 
toren omvat. De eerste eigenares van het Kasteel 
van de Lesse heette Marie-Anne Damsel de 
Colnet. Volgens de legende had een edelman die 
mooie woonst gebouwd om er zijn minnares 
comfortabel in onder te brengen. Het domein 

veranderde herhaaldelijk van eigenaar en som-
migen zouden er belangrijke verbeteringen in 
aanbrengen. In 1914 werd het kasteel volledig 
gerenoveerd. Er werd een derde verdieping aan 
toegevoegd en de naam werd gewijzigd in 
“Kasteel van Pont-à-Lesse”.
 In 1948 werd het domein opgekocht en om-
gevormd in een vakantie- en vrijetijdscentrum 
voor de leden van de Luikse metaalbewerkers-
centrale van het ABVV. Geleidelijk aan werd het 
Castel een “hotel zoals alle anderen”. Het werd in 
de streek een onmisbare plaats voor vrijetijdsbe-
steding en voor studiedagen, zakenontmoetingen 
en toerisme in het algemeen. Sindsdien is het 
Castel van Pont-à-Lesse altijd een befaamd hotel 
gebleven. Dat van 1810 daterende gebouw met 
zijn 91 kamers (waarvan twee voor personen met 
beperkte mobiliteit) werd in 2005 volledig ge-
renoveerd door de architect Philippe Valentiny. 
Ten slotte kregen 49 kamers een laatste opknap-
beurt om de 10 vergaderzalen te vergroten. 

Studiedagen, autosport, jazz 
en gastronomie
Het Castel van Pont-à-Lesse heeft een 400 m² 
grote vergaderzaal die plaats biedt aan 350 perso-
nen. In totaal is er 800 m² aan uiteenlopende 
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zalen. Voortaan zal het Dinantse Jazzfestival in 
het Castel plaatsvinden. Op dat evenement traden 
al heel wat jazzberoemdheden op, zoals Toots 
Thielemans, Manu Katché, Joe Lovano, Philip 
Catherine, Rhoda Scott, John Scofield en nog heel 
wat anderen. Op basis van hun gemeenschappe-
lijke ervaring willen het Castel van Pont-à-Lesse 
en de vzw D’Jazz elke maand samen clubconcerten 
organiseren. Verscheidene automerken komen elk 
jaar samen in het Castel van Pont-à-Lesse: Ferrari, 
Porsche, Rolls Royce, Triumph, MG, Vespa. In de 
grootste vergaderzaal kunnen immers ook auto’s 
staan.

Rotsen beklimmen in de natuur
De helft van het park ligt in de Natura 2000-
zone. Men vindt er zeldzame wilde orchideeën, 
eeuwenoude bessenbomen en een arboretum dat 
uit de tijd van Leopold II dateert en waarin 30 
beschermde bomen staan, waaronder zes reuzen-
sequoia’s. De bewegwijzerde wandelpaden be-
strijken de hele site, terwijl het Castel de gelegen-
heid biedt om rotsen via zo'n honderdtal 
verschillende routes te beklimmen.

Ardense streekkeuken
Uitzonderlijk op hotelgebied in België is het feit 
dat het Castel zijn klanten met trots kan vergas-
ten op een van de beste tafels van de streek. De 
voorkeur van Régis Veillet, directeur van het 
restaurant, gaat naar een klassieke keuken op 
Franse wijze, maar hij laat ook veel ruimte voor 
de innovaties die door de chefs worden voorge-
steld. Op de kaart wordt er veel plaats ingeruimd 
voor klassieke en seizoensgebonden gerechten, 
zoals fazant op Brabantse wijze, verscheidene 
wildbereidingen en het gebruik van uit de streek 
afkomstige producten. De wijnkaart staat op 
hetzelfde niveau. De chef van de Oranjerie biedt 
elke dag een keuze uit verscheidene suggesties 
aan. Het viergangenmenu kost € 39, met een 
kaart die ook vegetarische gerechten bevat. In 
het Castel kan men alles doen: kiezen voor een 
exclusief galadiner, een gevarieerd buffet, een 
themadiner, een overvloedige picknick in het 
park van het domein of voor een zomerse barbe-
cue die wordt voorafgegaan door een 
aperitiefwandeling.

Een bezoek aan de wijnkelder
De oude wijnkelder van het kasteel werd omge-
bouwd tot een unieke ruimte. Elke maand wordt 
er in dit fantastische kader een gastronomisch 
diner geserveerd. Die maaltijd bestaat uit een 
aperitief van het huis, een door het jaargetijde 
geïnspireerd viergangenmenu met bijpassende 
wijnen en water, koffie of thee, voor € 80 per 
persoon. Wat dacht u van ganzenleverpastei met 
truffelschilfers, gevolgd door een hertenribstuk 
met vlierbessensaus, peren in witte wijn en corne 
de gatte-aardappelen, en vervolgens een aumôni-
ère met bouquet-des-moineskaas op Luikse si-
roop? De cheesecake van het huis en het roomijs 
met amandelmelk passen helemaal bij de fijnproe-
versintuïtie van chef Régis Veillet. “Het is een be-

roep waar ik dol op ben en dat ik respecteer, want het 

is soms heel zwaar. Je hebt dus uithoudingsvermogen, 

passie en ook creativiteit nodig. Je moet de producten 

goed kennen, weten hoe je ze moet bereiden en geen te 

buitensporige combinaties willen maken. Je moet ook 

een goed evenwicht krijgen op het bord, dat mooi moet 

zijn. Het belangrijkste is het overdragen van de kennis, 

het doorgeven van ons ambacht aan jongere koks.”

In het Castel kan 
men alles doen: 
kiezen voor een 
exclusief galadiner, 
een gevarieerd 
buffet, een 
themadiner, een 
overvloedige 
picknick in het 
park van het 
domein of voor 
een zomerse 
barbecue die wordt 
voorafgegaan door 
een aperitief-
wandeling.



Pouic Pouic
Rue du Chemin de Fer, 57

B-7160 Chapelle-lez- 
Herlaimont

+32 (0)64 21 31 33
restaurant@pouicpouic.be

www.pouicpouic.be
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ties. “Als u tafelkleedjes zou leggen, zou het comforta-

beler zijn. En als u wereldwijnen zou aanbieden...” Ze 
hebben zich geleidelijk aangepast en het niveau 
verbeterde. Op natuurlijke wijze… tot aan de ster 
in 2011. “En we waren daar niet op uit!”

 In tegenstelling tot de vaudeville waarin ie-
dereen uiteindelijk een personage speelt die hij 
niet is, vormt de keuken van Pouic Pouic een 
toonbeeld van authenticiteit, gulheid en liefde 
voor wat echt is. Dat geldt zowel voor de ingre-
diënten als voor de wijnen. De verbluffende wijn-
kaart is een wereldreis op zich. Een jonge gas-
tronoom die de wijnkelner had gevraagd hem de 
wijnen bij de maaltijd te leren kenen en de kelner 
daarvoor het initiatief liet, merkte op dat “de 

tweede wijn ons in een zwart mat glas werd geschon-

ken, zodat we blind proefden. De wijn had een fruit-

smaak en was rond, een beetje scherp, een beetje zacht, 

zeer rond. Geen flauw idee van wat ik dronk! Te koud 

voor een rode wijn en toch was het geen witte… Het 

bleek een bijzonder goede rosé te zijn, die perfect paste 

bij het vlees dat we aten en die verrassende toetsen 

had. Onder de wijnen die men meer beschouwt als een 

aperitief om rond 14 u in een strandstoel te drinken 

vóór de braadworsten klaar zijn, bleek ook een fabe-

lachtige rosé te zitten die aan een sterrentafel kon 

worden geschonken. Het was een Lagrein Kretzer uit 

Alto Adige (Italië). Heerlijk!” Het moet gezegd dat 
zaalchef Frédéric Lalmand samen met leverancier 
Ad Bibendum een heel verrassende kaart met 
wereldwijnen samenstelt. 

POUIC POUIC
Hoe kan men zijn sporen verdienen door in alle 
eenvoud tegemoet te komen aan de suggesties 
van zijn trouwe klanten? Het antwoord vind je 
bij Pouic Pouic, het Henegouwse restaurant 
waar gulheid de belangrijkste van alle 
kwaliteiten blijft. I JW Lardinoit

Hoewel de verwijzing naar de gelijknamige film 
waarin Louis de Funès in 1963 speelde, evident 
en nadrukkelijk is, steekt de sfeer in het restau-
rant toch af tegen die van de boulevardkomedie 
waarnaar het verwijst. Geen opwinding, geen 
gekrijs en geen lawaai zoals in die welbekende 
op-en-top Franse blijspelen. Het kader is er inte-
gendeel rustig, design en hartelijk. Elke tafel heeft 
haar eigen intimiteit en profiteert tegelijk van de 
grote ruimte die uitgeeft op de tuin. Maar hoewel 
de sfeer duidelijk afsteekt tegen de grappen uit de 
film, zorgen chef Philippo Santangelo en zijn 
team toch voor een prettig onthaal vol humor. 

Een ster
“Aanvankelijk zaten we in La Louvière”, zegt 
Philippo. “En het huidige restaurant was ons huis van 

toen. Wegens gebrek aan comfort, plaats en onthaal, 

hebben we besloten ons restaurant in La Louvière te 

verlaten en ons hier te vestigen.” Verandering van 
plaats, maar ook van functie. “Aan het begin van 

het project stond ik in de zaal”, gaat hij voort. “De rol 

van chef heb ik op staande voet aangenomen en al 

doende geleerd. Tamelijk natuurlijk en geleidelijk.” In 
La Louvière was het culinaire project eenvoudig. 
Wat er ook op het bord kwam, het moest in orde 
zijn. “Meestal loopt er altijd wel iets verkeerd”, geeft 
Philippo mee. “Als de balletjes in tomatensaus perfect 

zijn, dan hapert de bediening of zijn de frieten diep-

gevroren. Wij willen dus een globale kwaliteitsservice 

bieden.” De klanten wisten dat goed en waren niet 
karig met hun sugges-
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Een tapasbar met een ster, dat kom je niet 
gauw tegen. De plek is heel sympathiek, de 
gastronomie van niveau en de bediening 
precies en vriendelijk. Wat kun je nog meer 
willen? I JW Lardinoit

Vlak bij de Grote Markt van Bergen, in de kleine 
rue d’Enghien, waarvan de kasseien via de voet 
van het belfort naar de Collegiale Waldetrudis-
kerk klimmen, gaat een kleine deur open op een 
zaal. Een lange smalle ruimte, een bar die langs 
de fornuizen loopt, een vijftiental plaatsen. Som-
migen zouden denken aan een frituur. Terence 
Van Heer en Luc Broutard zagen er een restau-
rant in. Duidelijk in de stijl van een tapasbar, 
maar dan veel beter, aangezien Le Comptoir de 
Marie het jongste sterrenrestaurant van de Stad 
van de Doudou werd. “Ik heb veel gereisd. Mada-

gaskar in de rapte, La Réunion gedurende twee jaar, 

waar ik in een Spaans restaurant werkte, Canada... 

Maar ook in Europa, meer bepaald in Spanje, waar 

ik een twintigtal jaar bleef ”, vertelt Terence, de 

chef. “Ik heb daar veel geleerd, zowel over de praktij-

ken als over de smaken. Hier ziet men duidelijk dat 

alles op Spanje is gericht.” Wie daarvan niet over-
tuigd is, hoeft slechts de aperitiefhapjes te proe-
ven. Wat een smaken! “De inrichting van het res-

taurant beïnvloedt ook veel de manier waarop ik de 

gerechten aanbied. In zo'n kleine ruimte moet men wel 

naar de essentie gaan.” Bij gebrek aan plaats voor 
opslag en bereiding kan Terence niet veel tralala 
bieden. “Maar zo heb ik het graag”, gaat hij voort. 
“Ik wil dat de klant de smaak van de producten ont-

dekt zonder kunstgrepen of omwegen. Recht op het 

doel af.”
 Toen hij om familiale redenen uit Spanje 
moest terugkeren, kwam Terence terecht in La 
Table du Boucher (zie WAW nr. 27), maar “bij de 

volgende Doudou zal ik al drie jaar aan de fornuizen 

van Le Comptoir de Marie staan.” Heeft zijn Spaanse 
ervaring ook invloed gehad op de inrichting? “Ik 

wilde een gezellige en sympathieke ruimte creëren”, 
luidt de opmerking van Marie Boutard, die in-
staat voor de esthetiek van de restaurants van 
haar echtgenoot. “Ik wilde een herziene en verbe-

LE COMPTOIR 
DE MARIE

Leuke adresjes
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terde versie van een tapasbar maken. Ik heb niets 

uitgevonden en heb mij laten inspireren door wat ik 

in Parijs, op de verschillende horecasalons en in de 

tijdschriften zag. Zopas hebben we het lager gelegen 

buurhuis gekocht. We zullen dus de benedenzaal ope-

nen om wat meer plaats te hebben. Maar het concept 

zal gelijk blijven. Hoge tafels en stoelen. Hetzelfde 

decor.” Maar er is niets gepland vóór volgend jaar.

Verrassingen
Hoewel men heel goed weet dat Le Comptoir de 
Marie het jongste Bergense sterrenrestaurant is, 
is men toch verrast wanneer men de deur open-
doet. Een Michelinster veronderstelt een kader, 
een bediening, een plaats. In feite is alles er, maar 
niet zoals gewoonlijk. Het kader lijkt op pas ont-
kist beton. Wat de bezoeker meteen in de juiste 
stemming brengt. De bediening is er ook, maar 
veeleer cool. Alle gerechten en dranken gaan over 
de bar. Zelden was men zo dicht bij de fornuizen. 
Men ziet en hoort alles, maar dat stoort helemaal 
niet. De plaats is een echt Bergens huis, met een 
gevel van kalkbreuksteen en rode baksteen. En 
de tegeltjes in Parijse metrostijl geeft er een spe-
ciale vitaliteit aan. Het is zonder omhaal, maar 
toch fijn en verzorgd, duidelijk anders dan wat 
men in de streek vindt. Dat “recht naar de smaak” 
is verleidelijk. Waarschijnlijk is het om al die 
reden samen dat er een ster is komen liggen op 
Le Comptoir de Marie.

“Ik heb veel gereisd. Madagaskar in de 
rapte, La Réunion gedurende twee jaar, 
Canada ... Maar ook in Europa, meer 
bepaald in Spanje, waar ik een 
twintigtal jaar bleef. Ik heb daar veel 
geleerd, zowel over de praktijken als 
over de smaken.”
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