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— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

Het drukproces is in feite niet zo gek veel veranderd sinds de uitvinding van 
Gutenberg. De technologie is weliswaar spectaculair geëvolueerd maar de basis 
blijft: inkt aanbrengen op papier. Met de opkomst van Augmented Reality (AR) 
krijgen boeken en magazines echter een heel nieuwe, andere dimensie. De papieren 
drager is voortaan niet meer definitief verstard maar wordt integendeel de sleutel 
naar extra informatieve of commerciële inhouden. Concreet opent een beeld dat 
vooraf werd geregistreerd in onze Admented-applicatie (cf. hiernaast) een nieuwe 
wereld van video's, foto's, webpagina's, 360°-panorama's, sociale netwerken… 
Zoveel documenten die het magazine laten leven en evolueren, ook nadat het 
van de pers gerold is.
 Al 37 nummers, al 9 jaar sloven wij ons uit om met dit magazine naar mo-
derniteit te streven. In het begin bestond de Waw enkel op papier. Later volgde 
eerst een eenvoudig uitstalraam op het web en kort daarna een echte website met 
inhoud. De voorbije jaren hebben we flipbooks gecreëerd en digitale supports met 
geïntegreerde video's en foto's.
 Vandaag presenteren we u apetrots ons eerste magazine met augmented reality 
erin geïntegreerd. Uw magazine zal nooit meer als vroeger zijn. Het wordt nóg 
levendiger. We stellen u deze nieuwe uitdaging voor.

Een aangename ontdekking toegewenst!

Van Augmented naar 
Admented Reality

De hieronder vermelde  
pagina's zijn in augmented reality:

Picking Graphic – p.2
Admented – p.4 & 5

Axitrans – p.8
Eckelmans – p.10

Star Waw – p.18, 22 & 24
Musée de la Photographie – p.29, 

31 & 33
Yves Dejardin – p.37
Façon Jacmin – p.41

ERC (à confirmer)  – p.44
MaSTherCell – p.47

Crupet – p.55
Our – p.57

Circuit des Ardennes – p.60
La Wallonie Gourmande – p.65
Cockerill – p.68, 69, 71, 74, 76,  

80, 85 & 88
Belrive – p.94
AWEX – p.99

Francofolies – p.100

U hoeft de kosteloze 
Admented-app slechts één 

keer te downloaden naar uw 
smartphone en/of tablet. 

Dat kan vanuit Google Play of 
de App Store.
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WAW : Van wanneer dateert dit belangrijk 
keerpunt in uw activiteit?
LB : We begonnen hier al ongeveer twee jaar gele-
den over na te denken. 
Het idee groeide vanuit de behoefte om onze pro-
ducten uit te breiden, mede door de confrontatie 
met nieuwe communicatieverschijnselen. Het was 
overduidelijk dat we aan het begin van een nieuw 
tijdperk stonden. Het opduiken en wereldwijd suc-
ces van spelapplicaties in Augmented Reality (met 
meer dan een miljard (!) downloads in enkele 
weken tijd) hebben dat bevestigd.
Ik denk dat we vandaag zo’n beetje dezelfde situatie 
beleven als de geschreven pers indertijd bij de 
opkomst van internet en de online pers. Vele des-
kundigen voorspelden de ondergang van de papier-
pers. Maar de werkelijkheid is heel anders: vandaag 
de dag wordt inderdaad minder papier verkocht, 
maar wat echt is veranderd, is het beroep van jour-
nalistiek en de manier waarop de informatie 

wordt verwerkt. De bedrijven die dat het eerst 

hebben begrepen, hebben dan ook op de juiste 

manier hun structuur weten aan te passen. 

Resultaat: de papierpers is lang niet dood, ze heeft 
zich heropgebouwd met een extra luik dankzij 
digitale en online informatie.

WAW : Hoe belandt een bedrijf, initieel 
werkzaam als drukker, vandaag in een 
leiderspositie op vlak van Augmented 
Reality, een uiterst technologisch 
domein?
Laurente Broze (LB) : Onze onderneming heeft 
meer dan veertig jaar ervaring in print. 
Onze aanpak was altijd al gericht op een proac-
tieve analyse van de behoeften van onze klanten. 
Een vanzelfsprekende stap was dus het vooruit-
lopen op die behoeften via nieuwe technologieën. 
In onze business opent Augmented Reality 
oneindig veel mogelijkheden.
Print is voornamelijk gericht op twee dimensies, 
sommige realisaties worden ook al uitgevoerd 
in 3D.
Maar nu stappen we echt in een wereld van 4 en 

meer dimensies; het drukwerk (papier of ander) 
opent de deur naar een andere ervaring, waarin 
de enige grens uw eigen verbeelding is.
We hebben reeds vier generieke –vanzelfspre-

kend flexibele– applicaties uitgewerkt die 

ter beschikking staan van onze klanten. 
Weldra komen daar nog nieuwe bij. Natuurlijk 
kunnen we ook applicaties op maat realiseren in 
functie van specifieke aanvragen.

Augmented Reality is zo’n typisch verschijnsel waarvan je niet meteen in de gaten 
hebt welke plaats het plots gaat innemen. Deze enorme technologische vooruitgang 
wordt de laatste maanden nochtans steeds belangrijker, en maakt binnenkort 
gewoon deel uit van ons dagelijkse leven. Ze staat in de startblokken om de wereld 
van de communicatie radicaal te revolutioneren in de brede zin van het woord.

BEDRUKT MATERIAAL 
LATEN LEVEN?
Ongetwijfeld één van de belangrijkste stappen 
in communicatie de jongste 20 jaar

De onderneming 
PICKING Print & 

Innovation besliste al 
zeer vroeg om te 
investeren in de 
ontwikkeling van 
applicaties voor 
Augmented Reality.  
Op die manier heeft ze nu 
een paar strepen vóór op 
de rest van deze markt in 
volle opkomst. Aarzel 

niet en neem zelf ook 

een voorsprong op uw 

concurrenten!

Laurent Broze
CEO
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U W  A D V E R T E N T I E  M E T  A U G M E N T E D  R E A L I T Y  I N  W A W ?

Scan deze pagina en ontdek onze tarieven.
Aarzel niet ons te contacteren voor meer info:
Jean-Willy Lardinoit — +32 (0) 477 74 15 25
jwl@tabletteetparchemin.be

ALLIANCE MAG :
EEN NIEUW 
TIJDPERK GAAT 
VOOR ONS OPEN
 

Twee maand geleden 
introduceerde Alliance-
Centre BW (in Waals-Brabant) 
Augmented Reality in haar 
magazine. Reactie over deze 
ervaring van Véronique 
Forget, CEO van Alliance:
« De introductie van 
Augmented Reality dankzij  
de medewerking van 
verschillende adverteerders, 
heeft enorm veel 
belangstelling opgewekt bij 
onze leden en lezers.  
Het is één van onze cruciale 

ALLIANCEMAG
CENTRE BW MAI	2017

www.alliance-centrebw.be

11

voir p.21-24

NEW en Réalité  Augmentée !

Votre MAG

AllianceMag 11 Cover.indd   3 11/04/17   16:24

missies: vernieuwende 
perspectieven brengen aan 
de bedrijven die ons magazine 
lezen. Deze eerste test liet ons 
besluiten om het magazine 
geleidelijk aan te digitaliseren, 
en om zo snel mogelijk 
eveneens aan de redactionele 
artikels Augmented Reality 
toe te voegen. Er gaat een 
nieuw tijdperk voor ons 
open! » 

We hebben dus vele inspanningen geleverd om 
vandaag een drukkerij te zijn met als belang-

rijkste ambitie: onze klanten het beste van 

de technologie te bieden om hun gedrukt 

materiaal leven in te blazen. Dankzij deze 
technologie krijgen ze toegang tot een sublieme 
communicatie. We zijn er klaar voor om onze 
klanten als eersten toegang te bieden tot deze 
nieuwe dimensie via Augmented Reality.

WAW : Zijn deze dynamiek en die nieuwe 
technologie voor iedereen betaalbaar?
LB :  Absoluut, en daar ben ik juist zo trots op. 
Als voorlopers hebben we nu al talrijke campag-
nes op de markt en in voorbereiding, daardoor 
kunnen we ons een duidelijk beeld vormen van 
de noden en kosten voor de uitvoering van deze 
technologie.
Een campagne die gebruik maakt van 

Augmented Reality verspreidt zich als een 

lopend vuurtje. Leven geven aan een com-

municatiemedium opent nieuwe perspectie-

ven en laat de gebruiker zijn eigen, unieke 

ervaring beleven.

Augmented Reality vormt immers de koppeling 
tussen alle mogelijke bestaande media (websites, 
films, sociale netwerken, actualiteit, online cata-
logen… het lijstje is oneindig). 
De prijs varieert vanzelfsprekend in functie van 
de complexiteit van de campagne, maar de appli-

caties zijn voor iedereen financieel toegan-

kelijk, vooral bij gebruik van onze generieke 
applicaties, waar geen specifieke productiekosten 
komen bij kijken.
Denk vooral ook aan de buitengewoon posi-

tieve impact op de naambekendheid van een 
onderneming, ongeacht haar omvang, die zich 
als eerste positioneert op zo’n vernieuwend en 
creatief terrein. Overweeg het, mis de boot niet!
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— Vanessa et Andy Wyckmans, Domein van het Kasteel van Bioul

Een heel jaar in het teken van de Waalse gastrono-
mie: van een buitenkans gesproken! Het initiatief 
biedt immers tal van communicatiemogelijkheden, 
zoals een radiospot, een beurs, een magazine… Voor 
de ambachtelijke producenten is het ook een gele-
genheid bij uitstek om samen te komen, elkaar te 
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

De kwaliteit van de producten wordt steeds beter 
en het aantal producenten blijft stijgen. De wijnbouw is hiervan een uitstekend 
voorbeeld. Het is een sector in volle groei, die veel bijval kent bij een publiek dat 
erop uit is nieuwe smaken te ontdekken en te herontdekken, nieuwe recepten te 
proeven en zijn gerechten te combineren met een goed glas wijn van bij ons, in 
Wallonië.

Dit jaar van de gastronomie is voor ons een aaneensluiting van interessante 
kansen, zowel buiten als binnen de muren van ons domein. In de eerste plaats zijn 
er de talrijke degustaties en evenementen in het teken van de Waalse producten. 
Een mooi uitstalraam voor de wijnen van het Kasteel van Bioul. Bezoekers die 
de Belgische wijn ontdekken, laten immers al snel hun vooroordelen varen en 
worden dan ook vaak klant.

En dan zijn er de activiteiten binnenshuis. Wallonie gourmande 2017 heeft 
ons ervan overtuigd om onze deuren eindelijk voor het publiek open te stellen. 
We krijgen veel aanvragen van mensen die ons domein willen bezoeken, maar 
door een gebrek aan tijd en infrastructuur konden we hen jammer genoeg niet 
ontvangen. Daar komt nu weldra verandering in, want we hebben een toeristische 
tocht rond de geschiedenis van de wijngaard en de wijn uitgestippeld. Het Kasteel 
van Bioul ligt tussen Annevoie en Maredsous, op een drukbezochte toeristische 
route. Na de prachtige tuinen en de lekkere kazen is de wijn een nieuwe troef in 
het toeristische aanbod van onze mooie streek !

Wallonie gourmande 2017 op 
het Kasteel van Bioul 

LET GOED OP! 
Een jaar lang geeft dit logo aan 
waar u leuke ideeën en puike 

adresjes vindt.
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bedrijven zoals de bank CPH (waarvan ik sinds dit jaar de 

Raad van Bestuur voorzit), Maxel (verzekeringen en vermo-

gensbeheer), IPM (uitgever en pers), Onelife (biofilms) en 

Akknato (communicatie).”

10 keer voorzitter
Naast die dubbele rol bouwt Pierre Rion, die in juli 2016 
door de koning verheven werd tot baron met toegekende 
erfelijkheid, een derde leven uit als ‘(vrijwillig) dienaar 
van het Waals Gewest’, waarbij hij eveneens een reeks 
mandaten opneemt. Hij is vooral trots om sinds 2015 de 
Digitale Raad te kunnen voorzitten, de instelling die 
Wallonië ondersteunt bij de overgang naar een digitale 
maatschappij in het kader van het Marshallplan 4.0. Hij 
stond ook mee aan de wieg van het WING-fonds, dat, 
zoals de naam doet vermoeden, opgericht is om inno-
verende projecten van digitale Waalse start-ups vleugels 
te geven. Gedurende vijf jaar zal er ongeveer 50 miljoen 
euro ter beschikking staan. Sinds de lancering van het 
fonds zijn er al 400 kandidaturen ingediend. Listminut 
(dienstverleners in de buurt) en Neveo (creatie van een 
digitale krant voor grootouders) zijn de eerste twee 
begunstigden van WING. De originaliteit van het fonds 
bestaat erin dat er echte professionals in de jury zitten 
die perfect op de hoogte zijn van de nieuwste ontwik-
kelingen in de digitale sector. Daarnaast is hij een van 
de oprichters van TWIST, een mediacluster die als mis-
sie heeft om de innovatie en de groei van de digitale 
Waalse industrie in dienst van de media te versterken. 
 Aangezien hij zich midden in de innovatie bevindt, 
heeft Pierre Rion zonder twijfel een beter zicht dan wie 
ook op de troeven van Wallonië. “Als je verliefd bent, zie 

je de fouten niet,” bekent hij. Ik kijk van mijn kant altijd 

Portret

G E M B LO U X

Waals-Brabant

I  Marc Vanel // V Fred Guerdin

Pierre Rion is geboren in Charleroi in 1959, als 
burgerlijk ingenieur elektronica en informatica 
afgestudeerd in Luik in 1982, woont in 
Thorembais-les-Béguines en heeft zijn ‘hoofd-

kwartier’ in Gembloux. We kunnen dus wel stellen dat 
hij Wallonië goed kent. Hij doorkruist het overigens 
bijna dagelijks om zijn vele openbare en particuliere 
mandaten tegen betaling of als vrijwilliger uit te oefe-
nen. Zijn dagen beginnen om 5 uur ‘s ochtends en ein-
digen ‘s avonds laat. “Ik weet dat het misschien een beetje uit 

de hoogte klinkt,” legt hij uit, “maar ik ben nooit moe of ziek. 

Genetisch gezien heb ik duidelijk een uitzonderlijke gezond-

heid! Zo werk ik bijna 100 uur per week. Als ik die tijd zou 

omzetten in een normale werkweek, besteed ik ongeveer zes 

weken per jaar aan elk van mijn mandaten.” En mandaten, 
daar heeft hij er veel van. Als hij een verkozen politicus 
was, had hij al lang een uitbrander gekregen. 
 In 1991 was hij mede-oprichter van het informatica-
bedrijf IRIS Group, gespecialiseerd in elektronische 
tekenherkenning. Hij introduceert het bedrijf in 1999 
op de beurs en besluit  om een jaar later ‘Business Angel’ 
te worden. Zijn missie? Zijn vaardigheden, tijd en geld 
ter beschikking stellen van jonge bedrijven bij hun 
opstart, of van andere bedrijven die moeten heroriën-
teren of herstructureren.  “Sinds mijn vertrek bij IRIS 

bestaat mijn leven uit vier hoofdstukken,” vervolgt Pierre 
Rion. “Eerst en vooral is er mijn activiteit als Business Angel 

en als coach. Onlangs heb ik zo Cluepoints (informatica-far-

maceutica), BelRobotics (robotmaaiers) en Progecoo (passieve 

gebouwen) bijgestaan met management en kapitaal, en meer 

recent heb ik DLA3 (architectuurconsultancy), AXIS71 (design) 

en Granaline (granaatappelsap) gecoacht. Daarnaast ben ik 

onafhankelijk bestuurslid (soms vergoed) van een tiental 

PIERRE RION

Brengt bedrijven 

in beweging

In februari heeft het Instituut Jules Destrée Pierre Rion verkozen tot ‘Waal 
van het jaar’. Deze hyperactieve man met tal van bezigheden heeft vier 
belangrijke activiteiten, die allemaal in dienst staan van Wallonië zodat de 
regio misschien weer wordt wat hij in de jaren 50 was.  Een portret.
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vooruit. We moeten niet met oogkleppen oplopen. De moei-

lijkheden in Wallonië zijn er, maar de middelen liggen op 

tafel. Ik vind het spijtig dat de politieke meerderheden op het 

federale en het regionale niveau asymmetrisch zijn, maar ik 

kan zeggen dat er bij ons enorme inspanningen worden gele-

verd, met name dankzij het Marshallplan 4.0. Ik doe wel niet 

aan politiek, en dat zal ik nooit doen, want ik sta ter beschik-

king van iedereen die van goede wil is en van alle partijen, 

behalve de PVDA. Ik ben zeker rechts, maar dat neemt niet 

weg dat ik echte vriendschappen kan hebben met of bewonde-

ring voor politici van alle strekkingen, van Ecolo, de PS… Ik 

ben vooral een man met plichtsbesef. Als kleinzoon van een 

onderwijzer in de Ardennen heb ik altijd het goede voorbeeld 

moeten geven, eerste van de klas zijn, naar de mis gaan voor 

de hele familie, het beste rapport hebben voor godsdienst… 

(lacht). Tegenwoordig word ik ziek van bepaalde sociale bewe-

gingen en van de zakenwereld. Ik zou graag hebben dat 

Wallonië er opnieuw uitziet als in de jaren 1950, een periode 

waarin een bedrijf als ACEC een leidende rol speelde. Het vond 

alles uit en vervaardigde alles (zelfs de besturing van een deel 

van de Europaraket, die later de Ariane zou worden), maar 

in 1989 werd het ontmanteld en in stukken overgenomen door 

groepen als Alstom en Alcatel. We hebben nog enorme troeven 

in Wallonië. Onze universiteiten zijn bij de beste ter wereld 

(kijk maar naar het Biopark van Charleroi), we hebben een 

zeer goede farmaceutische sector (die 2/3 van de wereldwijd 

verkochte vaccins produceert), maar we beschikken slechts over 

een klein grondgebied waar het moeilijk is een kritische massa 

te bereiken om ecosystemen te doen ontstaan. We richten 

mooie bedrijven op met 5, 10, 15 of 50 medewerkers, maar het 

gaat zelden verder dan dat. De Waalse ondernemers zijn te 

bescheiden. Misschien vanuit een zeker gebrek aan ambitie of 

een angst om te groeien. Dat de Japanners Ogeda in april 

hebben overgekocht voor 800 miljoen euro zegt nochtans veel 

over onze capaciteiten en zou ons moeten inspireren.” 

Vliegen en de wijngaard
Het laatste deel van het leven van de baron is tot slot 
gewijd aan… hobby’s. Want geloof het of niet, ondanks 
alles vindt deze man tijd om bezig te zijn met wijnbouw 

en privéjets. In het begin van de jaren 90 brengt Pierre 
Rion een honderdtal wijnstokken mee uit de Elzas en 
plant die in zijn tuin. Al snel gaat hij samenwerken met 
twee buren uit zijn dorp, Etienne Rigo, die de boerderij 
van Mellemont uitbaat en François Vercheval, technisch 
tekenaar die zich al toegelegd heeft op fruitwijnen. De 
drie mannen besluiten in 1994 om een hectare Pinot noir 
en Müller-Thurgau (of Rivaner) te planten achter de 
grote boerderij van Thorembais en daarna nog eens drie 
hectare in de loop der jaren. Vandaag produceert de 
wijngaard 15.000 tot 20.000 flessen per jaar. En ook al 
was hij niet de eerste die in Wallonië werd geplant, toch 
was het jarenlang het grootste Waalse wijngoed, voor 
er sprake was van Raymond Leroy (cuvée Ruffus) en 
Philippe Grafé (Domaine du Chenoy), twee wijnbouwers 
die echt een invloed zouden uitoefenen op een volledige 
jonge generatie wijnbouwers door meteen elk 10 hectare 
te planten. 
 In 2015 wordt Pierre Rion nog maar eens voorzitter, 
maar deze keer van de vereniging van Waalse wijnbou-

In 2015 wordt Pierre Rion nog maar eens 
voorzitter, maar deze keer van de vereniging 
van Waalse wijnbouwers, die drie jaar eerder 
is opgericht.
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WAALSE 
INSPIRATIE
In de industrie
“Ik ben een fervente 
bewonderaar van grote 
industriëlen zoals Julien 
Dulait (oprichter van ACEC 
– mijn vader en nonkel 
hebben er gewerkt), Zenobe 
Gramme (en zijn beroemde 
gelijkstroomdynamo), Ernest 
Solvay (chemische industrie) 
of – en deze leeft nog – 
Michel Foucard (Technord in 
Doornik). En ik mag zeker 
mijn betreurde 
wiskundeleerkracht 
Raymond Poulaert (St.-
Jozefsinstituut Charleroi) niet 
vergeten, een 
onvermoeibare en 
toegewijde machine die 
ingenieurs bleef afleveren. 
Een leerkracht zoals er meer 
zouden mogen zijn!”

In de culturele wereld
“Natuurlijk de zanger Jean 
Vallée, van wie ik in het 
begin van de jaren 2000 
producer was, maar ook 
Lara Fabian, Pierre Rapsat, 
Steve Houben en Jacques 
Chaumont. Wat films betreft, 
heb ik veel bewondering 
voor Benoît Poelvoorde en 
François Damiens. Op radio 
en televisie was ik een echte 
fan van Jacques Mercier. Tot 
slot hou ik ook van Waals 
theater. Ik spreek zelf de drie 
varianten van het Waals en 
ik ben gek op accenten.”

Portret

wers, die drie jaar eerder is opgericht. Door zijn aanwe-
zigheid, zijn indrukwekkende adresboekje en vooral zijn 
dynamiek kreeg de vereniging haar eerste subsidies te 
pakken en kon ze deelnemen aan grote beurzen zoals 
‘C’est bon, c’est wallon’ en de Landbouwbeurs van 
Libramont. “De vereniging heeft de laatste tijd mooi werk 

geleverd met de bestekken van de Waalse oorsprongsbenamin-

gen en is van plan om gezamenlijke activiteiten op poten te 

zetten met de Vlaamse zustervereniging, want druiven kennen 

geen (taalkundige) grenzen.”  
 En ondanks het feit dat hij zelf nooit vakantie neemt, 
stijgt Pierre Rion tot slot af en toe op om met een pri-
vévliegtuig particulieren of zakenlui te vervoeren die 
altijd kunnen rekenen op een behouden aankomst. Er 
zal hem dus zeker niets kunnen tegenhouden. Het begrip 
‘pensioen’ zegt hem overigens totaal niets! “Het weekend 

breng ik door in mijn tuin en mijn keuken waar ik die passie 

deel met het gezin. Ik ben een Waalse huismus. Ik weet niet 

waarom ik elders naartoe zou gaan terwijl ik sommige hoekjes 

of bepaalde tradities van bij ons nog niet ken.” 

In de gastronomie
“Mijn grootste bron van 
inspiratie is Sang Hoon 
Degeimbre, de chef van het 
fantastische 
tweesterrenrestaurant L’Air 
du Temps in Liernu. Hij heeft 
me vooral truffel doen 
ontdekken. Die ga ik nu 
rechtstreeks kopen in het 
zuiden van Frankrijk. Ik ga 
graag naar de Le Comptoir 
de l’Eau-Vive (Arbre), L’Eveil 
des Sens (Montigny-le-
Tilleul), La Table de Maxime 
(Paliseul), Cuisinémoi 
(Namen), dat helaas gesloten 
is, Les Petits Oignons in 
Jodoigne, Chez Louis in 
Glimes en La Table du 
Boucher in Bergen. Aan 
adressen geen gebrek. In 
een iets andere categorie wil 
ik zeker niet nalaten om The 
Belgian Owl te vermelden, 
een van de beste whisky’s 
ter wereld, en het bier 
Bertinchamps.  Als het gaat 
om vlees, zouden Waalse 
veehouders een inspanning 
moeten doen om 
smaakvoller vlees te 
produceren dan het BWB.  
Als je van vlees houdt, hou je 
van vet! Zonder vet, geen 
smaak! Tot slot doet de 
biosector het goed, maar 
nog niet goed genoeg. Als 
het gaat om Waalse 
specialiteiten heb ik een 
zwak voor escabeche met 
Chimay, 
boekweitpannenkoeken, 
balletjes op Luikse wijze, 
kerstgebak, fazant op 
Brabantse wijze, pâte 
gaumais of Hervekaas met 
Luikse siroop. Een echte trip 
door Wallonië…”
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JULIEN 
WAUTHIER 
Heel wat meer  

dan een  

Top Chef!

JA M B E S

Namen

I Muriel Lombaerts // V Fred Guerdin
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De mooiste ontmoetingen gebeuren soms 
onverwachts… Nadat we hem tegenkwamen 
toen hij nog chef-patissier was in La Plage 
d’Amée en we zijn talent hadden opgemerkt 

met een fantastische variant van gezouten karamel, 
geserveerd als dessert, volgden we zijn parcours op tele-
visie. We wilden ook weten wie Julien Wauthier, hal-
ve-finalist van de wedstrijd Top Chef, maar vooral chef 
van la Plage d’Amée, een gastronomisch adres in Namen 
waar je niet omheen kunt, en een verstandig en gevoelig 
man die duidelijk geen blad voor de mond neemt, nu 
echt is.

Atypisch parcours 
Niets wees erop dat de uit Walhain-Saint-Paul in Waals-
Brabant afkomstige Julien Wauthier chef-kok zou wor-
den. “Mijn ouders hebben er een oude boerderij overgenomen 

waar ik ben opgegroeid. We waren omringd door dieren en 

moesten klussen, in de tuin werken… Mijn ouders kookten 

allebei, maar dat interesseerde mij niet echt. Misschien 

droomde ik ervan astronaut te worden (lacht)”. Julien beslist 
“een beetje per toeval” om te gaan studeren aan de hotel-
school van de provincie Namen. “Uiteindelijk beviel het 
zeer militaire aspect van dat beroep mij. Ik vind het 

We kunnen bijna niet om het beroemde 
kookprogramma heen waarin Julien 
Wauthier uitblonk. Het leven heeft hem niet 
gespaard en de 33-jarige chef heeft er een 
atypisch parcours op zitten. Met beide 
voeten op de grond ontvangt hij ons in het 
Naamse restaurant La Plage d’Amée 
(Jambes), waar hij zijn creativiteit sinds 
meer dan een jaar de vrije loop laat.

spijtig dat dat tegenwoordig niet meer echt het geval is. 
Indertijd kregen we een goede omkadering en werd de 
chef echt gerespecteerd.” Julien doet zijn eerste ervaring 
op in een mooie zaak. “Ik heb bij Eric Martin (Le Lemonnier 

à Lavaux-Ste-Anne NVDR) eerst een stage van twee maanden 

gedaan, wat er drie zijn geworden en ik ben daar uiteindelijk 

vijf jaar gebleven nadat ik mijn school had afgemaakt.” 
 Nadat hij even gewerkt heeft in een cocktailbar in 
Rochefort, keert Julien terug naar een sterrenrestaurant, 
dat van Pierre Résimont (L’eau vive à Arbre NVDR). “Ik 

was de patissier. Ik zorgde zowel voor de bereiding van het 

brood, de amuse-bouches en de eerste gang als voor de desser-

ten en zoetigheden.” Het is echter niet altijd eenvoudig om 
een beroep in deze sector te combineren met een gezins-
leven en Julien moet een keuze maken. “Mijn vrouw kon 

niet meer om met mijn uren en wilde een ‘normaler’ leven. 

Om mijn relatie te redden heb ik mijn job opgege-

ven.” Aangezien hij niet stil kan blijven zitten vindt hij 
snel ander werk als commercieel medewerker in een 
bedrijf dat zonnepanelen verkoopt. Alles gaat redelijk 
goed tot het bedrijf failliet gaat… De tegenslag op pro-
fessioneel vlak wordt gevolgd door een grote persoon-
lijke ontgoocheling: zijn vrouw verlaat hem voor zijn 
beste vriend. “Ik heb toen echt heel diep gezeten.” 
 In februari 2013 begint hij opnieuw te werken als kok 
in La Plage d’Amée,, waar hij 2 jaar lang opnieuw patis-
sier is. In maart 2016 wordt hij eerste kok en neemt hij 
deel aan het televisieprogramma Top Chef. 

Een vurige Top Chef
Het is aan de zijde van een andere Belg (Maximilien 
Dienst, restaurant Les pieds dans le Plat) dat Julien deel-
neemt aan het achtste seizoen van het beroemde pro-

BIO EXPRESS
1983

Geboorte
1997

Provinciale 
hotelschool van 

Namen
2006

Patissier in 
sterrenrestaurant 
L’eau vive in Arbre

2014
Patissier in La Plage 

d’Amee
2016

Deelname aan het 
programma Top Chef 
en Chef de cuisine in 

La Plage d’Amee
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“In het begin wilde ik graag bij Philippe Etchebest terechtkomen.  

Dat is iemand die je echt uitdaagt. Uiteindelijk was ik blij dat ik niet  

in zijn team beland ben en dat Sarran me gekozen heeft.”

Tendens
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gramma Top Chef. “Ik wilde niet per se deelnemen. Het was 

eerder een weddenschap met een vriend.” De jonge chef 
wordt al snel opgemerkt voor de kwaliteit van zijn berei-
dingen en vervoegt het team van chef Michel Sarran. 
“In het begin wilde ik graag bij Philippe Etchebest terechtko-

men. Dat is iemand die je echt uitdaagt. Uiteindelijk was ik 

blij dat ik niet in zijn team beland ben en dat Sarran me 

gekozen heeft.” Julien laat zich opmerken met zijn humor, 
zijn vurige, soms ook koppige temperament, maar ook 
en vooral door zijn kooktalent. Nadat hij bepaalde proe-
ven heeft gewonnen en bij andere door de mand is geval-
len, wordt een van Juliens gerechten verkozen tot ‘lie-
velingsgerecht’ van driesterrenchef Yannick Alléno om 
in zijn magazine YAM te verschijnen. “Eén gerecht heeft 

echt mijn aandacht getrokken. Een intelligent gerecht, een 

gerecht van een echte kok, een gerecht dat extreem aangenaam 

is om te proeven en naar te kijken. Dat gerecht is dat van 

Julien.” De kok rijgt de complimenten aan elkaar, maar 
ook de tegenslagen. Julien Wauthier wordt in de halve 
finale uitgeschakeld en zal de finale dus niet halen: het 
televisie-avontuur houdt hier op voor hem. 

CHEF MICHEL 
SARRAN
Hij is de chef van het 
tweesterrenrestaurant in 
Toulouse dat zijn naam 
draagt. Hij maakt sinds 
2015 deel uit van de jury 
van Top Chef.

Tendens
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Gelukkig zijn!
“Ik heb nu een baas van goud. Hier (La Plage d’Amée NVDR) 

hebben ze mij er echt bovenop geholpen. Top Chef betekent 

zichtbaarheid. Dat is mijn manier om hen ook iets terug te 

geven. Ik ben graag ver van de camera’s. Ik sta graag in mijn 

keuken.”  Als vader van twee kinderen, Luna (9 jaar) en 
Soan (5 jaar), blijft elke dag een uitdaging voor deze 
jonge veelbelovende chef. “In ons beroep is het gezinsleven 

niet eenvoudig…. Ik zie mijn kinderen niet vaak door tijdsge-

brek, maar als ik hen zie is dat gelukkig heel intens en geniet 

ik er 200% van! Zelfs als het niet gemakkelijk is voor de men-

sen rond mij, ben ik ervan overtuigd dat je in het leven moet 

doen wat je graag doet.” Zijn grootste droom en wens? 
“Gewoon gelukkig zijn!” 

Projet d’O
Nadat hij zich toelegde op de aanwerving van perso-
neelsleden in een sociaal reïntegratieproces, heeft Benoît 
Gersdorff, eigenaar van onder andere La Plage d’Amée, 
op het MIPIM een nieuw ambitieus en innoverend pro-
ject voorgesteld. Hoe kijkt Julien aan tegen die verande-
ringen? “Ik vind reïntegratie erg mooi, maar het is absoluut 

niet gemakkelijk met de opleidingen die dagelijks gegeven 

moeten worden. Op een bepaald moment gaf ik ‘s maandags 

les, maar ik ben daar heel slecht in. Ik wil liever creëren, koken 

en Benoît weet dat. Wij komen heel goed overeen en soms 

verstaan we elkaar zonder woorden, ook als hij een handje 

komt toesteken in de keuken. Het project van Benoît is indruk-

wekkend en aangezien ik graag een ster zou binnenhalen, is 

dat een mooie kans (glimlacht).” 
 Meer dan een gewoon vastgoedproject gaat ‘Projet 
d’O’ de strijd aan met onvermijdelijke milieuproblemen 
van onze tijd. ‘Projet d’O’ is gelegen op de oevers van de 

Maas in Namen, de hoofdstad van Wallonië. Het kader 
is idyllisch en de toekomstige realisatie van Benoît 
Gersdorff – sterrenchef die de hele wereld heeft afgereisd 
zonder zijn geboortestad uit het oog te verliezen – res-
pecteert dat. Het project volgt een duurzame logica. Het 
gebouw is eerst en vooral ontworpen met het oog op 
autonomie. Daarnaast werken de verschillende restau-
rants met lokale producten en worden er tal van jobs 
gecreëerd. ‘Projet d’O’ omvat een drijvend hotel, een 
gastronomisch restaurant, een bar op het dak en een 
‘urban café’. Het drijvende hotel is zonder twijfel het 
meest innoverende deel van het project. Het principe 
van ‘houseboats’ (echte drijvende logies NVDR) doet het 
al goed in de VS en Noord-Europa, maar is in West-
Europa nog relatief onbekend. De suites staan los van 
elkaar en zijn vaak opgebouwd op basis van een romp 
van een catamaran uit composiet of aluminium, mate-
rialen die de ecologische voetafdruk verlagen. Al die 
vernieuwende catamaranappartementen maken gebruik 
van hernieuwbare energie en kunnen ook varen, waar-
door de gasten de vrijheid krijgen om de ideale plek te 
kiezen voor het ontbijt, het avondeten of gewoon om te 
ontspannen.

Tendens
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La Plage d'Amée
Rue des Peupliers 2
B-5100 Namur
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“In ons beroep is het gezinsleven niet 

eenvoudig… Ik zie mijn kinderen niet 

vaak door tijdsgebrek, maar als ik hen 

zie is dat gelukkig heel intens en geniet 

ik er 200% van! Zelfs als het niet 

gemakkelijk is voor de mensen rond 

mij, ben ik ervan overtuigd dat je in het 

leven moet doen wat je graag doet.” 

Tendens
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01
Harry Callahan. France, 
1957-1958 © The Estate of 
Harry Callahan; courtesy Pace/
MacGill Gallery, New York. 
Collectie Maison Européenne de 
la Photographie, Parijs, gift van 
de auteur

02
Viviane Chantel voor de 
camera's van het INR 
(19 augustus)
©Omnia Photos 

03
John Stezaker, Untitled  
(Film Still Collage) XVIII, 2006
Copyright the artist. Courtesy 
the artists and The Approach. 
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Toen hij in 1956 aan het hoofd 
stond van het departement 
Fotografie van het Institute of 
Design van Chicago ontving 

Harry Callahan (1912-1999) een beurs van 
de Graham Foundation voor de realisatie 
van een project naar keuze. Callahan 
komt even in de verleiding om het geld te 
gebruiken om naar het noorden van 
Michigan te gaan, maar neemt een sab-
batjaar en vertrekt met zijn vrouw 
Eleanor en zijn zevenjarige dochter 
Barbara op aanraden van Edward 
Steichen naar Europa. Na twee maanden 
in Duitsland vertoeft hij van september 
1957 tot juli 1958 in Aix-en-Provence.
 Het is een totaal nieuwe ervaring voor 
iemand die het noorden van de VS nooit 
eerder verlaten heeft. Hoewel hij voor het 
eerst Europa en het ‘pittoreske’ van dat 
kleine Franse stadje (zijn eigen woorden) 
ontdekt, krijgen we in de beelden die 
Harry Callahan in Aix-en-Provence heeft 
gemaakt toch dezelfde nauwkeurigheid 
en esthetische focus te zien als in de eer-
der in Chicago en de Amerikaanse 
Midwest gemaakte foto’s: zijn relatie met 
de stad en de architectuur, zijn foto’s van 
straten met verscholen, meestal vrouwe-
lijke silhouetten, zijn minimalistische 
aanpak van de natuur en natuurlijk de 
voortdurende aanwezigheid van Eleanor, 
zijn echtgenote. 
 Callahan is niet geïnteresseerd in de 
rijke architectuur van Aix-en-Provence 
of in het historisch patrimonium van de 
stad, maar vindt in de straten, die zelfs in 
de winter zonovergoten zijn, het ideale 
decor voor zijn studies rond schaduw en 
licht en het grafische aspect van gewone 
gevels. 
 De beelden die Harry Callahan in Aix-
en-Provence heeft gemaakt vormen een 
van de zeldzame gevallen waarin een 
meester van de Amerikaanse Street 

Photography in de jaren 1950 in aanraking 
komt met het decor van een Europees 
stadje met smalle straatjes en kleine win-

Harry Callahan
French Archives, Aix-en-Provence 1957-1958

kels, en daarbij een zekere afstand 
bewaart tegenover de inwoners ervan. 
Van French Archives gaat een koele en 
afstandelijke poëzie uit zonder enige 
vorm van nostalgie.
 Wat zijn studies van de natuur betreft, 
zet Callahan zijn minimalistische aanpak 
van het landschap verder, waarbij hij de 
voorkeur geeft aan compacte motieven, 
en trekt hij zijn experimentele en formele 
onderzoek door. Hij had al met over 
elkaar geschoven beelden gewerkt, maar 
de symbiose van de landschappen van de 
Provence en het lichaam van Eleanor was 
voor hem een echte revelatie en hij legde 
zich toe op het maken van tal van varia-
ties. Toen hij naar die beelden werd 
gevraagd, antwoordde Harry Callahan 
dat hij elke keer dat hij naar het landschap 
keek, aan Eleanor moest denken.
 In enkele zeldzame interviews gaf 
Harry Callahan toe in welke mate zijn 
verblijf in Aix-en- Provence een moment 
van totaal en absoluut plezier was. Over 
deze reis, de eerste die hij naar het bui-
tenland maakte, zou hij zeggen: “Ik weet 
alleen dat Europa op de een of andere 
manier een doorslaggevende invloed op 
mij heeft gehad.”
 Callahan onderhield vriendschappe-
lijke banden met het ‘Maison Européenne 
de la Photographie’ waarvan hij in 1994 
de plannen ontdekt. Hij besluit zijn per-
soonlijke archieven opnieuw door te 
nemen met zijn vriend en galeriehouder 
Peter MacGill en selecteert een aantal 
originele afdrukken (de meeste onuitge-
geven) die hij onder de naam French 

Archives verzamelt om ze aan het museum 
te schenken. 

Harry Callahan. 
Aix-en-Provence, France, 
1957-1958 
© The Estate of Harry 
Callahan; courtesy Pace/
MacGill Gallery, New York. 
Collectie Maison 
Européenne de la 
Photographie, Parijs, gift van 
de auteur
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Afdrukken op papier, dia’s, negatieven, 
briefkaarten, promotiemateriaal… 
SONUMA verzamelt al bijna 8 jaar 
duizenden foto’s die allemaal van ver 

of dichtbij samenhangen met de programma’s en 
de persoonlijkheden van de Franstalige Belgische 
openbare radio en televisie. Allemaal moment-
opnames waarbij de tijd stilstond in een audio-
visueel universum dat per definitie altijd in 
beweging is. Daarbij zitten enkele zeldzame en 
zelfs uitzonderlijke documenten, zoals vergeelde 
fotootjes die op het eerste gezicht nogal onbedui-
dend zijn en nochtans de enige gekende sporen 
vormen van de eerste televisieuitzendingen van 
het NIR, waarvan geen enkele opname meer 
bestaat… 
 Die foto’s, die gemaakt werden door fotogra-
fen met een vaak artistieke aanpak, bieden een 
originele, bijzondere en ongewone inkijk in het 
universum van de televisie. Gemaakt in de cou-
lissen, achter de camera of in de verloren tijd 
tussen sommige opnames, geven ze een ander 
beeld dan hetgene dat de kijkers op het scherm 
te zien krijgen.
 Een aantal van die foto’s dienen om reclame 
te maken voor de programma’s. Ze worden voor 
publicatie opgestuurd naar persdiensten. Enkele 
exemplaren blijven echter bij de RTBF ‘voor het 
archief ’.
 Daarna doet de tijd zijn werk. Een heleboel 
foto’s belanden in de vergetelheid. Ze eindigen in 
kartonnen dozen die in de kelder worden bewaard. 
Een aantal archiefkasten met deze heerlijke sou-
venirs worden overgebracht naar verlaten plaatsen 
waar niemand ooit komt… Door pakhuizen, kel-
ders en verlaten kantoren te verkennen ontdekt 
SONUMA, de vereniging voor de digitalisering 
en opwaardering van audiovisuele archieven, per 
toeval deze verborgen schatten. Ze komt met de 
RTBF overeen dat ze de verzameling en bewaring 
ervan op zich zal nemen.
 Momenteel heeft SONUMA zo een collectie 
samengesteld van meer dan 12.000 foto’s, waar-
van de meest symbolische tentoongesteld worden 
in het Fotomuseum van Charleroi.

En léger différé
Foto’s over de Belgische televisie verzameld  
en bewaard door het SONUMA

01
“ Le Carrousel aux Images ” 
met Sélim Sasson en 
Serge Reggiani, 6 maart 1971 
© Claude Philippe

02
Arlette Vincent in de uitzending 
“ Le Jardin extraordinaire ”, 
4 december 1966 © Albert 
Delraux
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03
Uitzending voor dames “Le fil 
d’Ariane” ('de draad van Ariadne'), 
16 december 1959
© Robert Kayaert
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De zoektocht naar een nauwe 
samenhang tussen het leven 
en kunst zet kunstenaars er al 
sinds de eerste avant-gardebe-

wegingen en hun utopie van een totaal-
kunst toe aan nieuwe kunstpraktijken te 
verkennen. In de marge van de commer-
ciële circuits en de ‘officiële kunst’ eige-
nen ze zich de alledaagse media toe. Post 
wordt door zijn gebruik als communica-
tiemiddel en de goedkope verspreiding op 
grote schaal dan ook beschouwd als een 
ideaal terrein voor creatieve experimen-
ten. Met haar reglementaire formaat van 
10x15 verwijst de briefkaart naar het 
debat waartoe Walter Benjamin aanzette 
in zijn tekst ‘Het kunstwerk in tijden van 
mechanische reproductie’ uit 1935. 
Benjamin stelt zich vragen over het sta-
tuut van uniek object dat een kunstwerk 
kan verliezen in zijn mechanische repro-
ductie, en verwijst daarbij met name naar 
de werkwijze van de fotografie. De kun-
stenaars hebben dat probleem weten te 
omzeilen door te vertrekken van een 
mechanisch aangemaakt beeld om met 
een rechtstreekse manuele tussenkomst 
op dat beeld een uniek werk te 
produceren.
 De kunstenaars in deze tentoonstelling 
maken deel uit van de Mail Art-stroming, 
waarin vanaf 1962 gebruik wordt 
gemaakt van communicatie per post. Die 
beweging, die gevormd wordt door een 
internationaal kunstenaarsnetwerk, wis-
selt boodschappen en zeer uiteenlopende 
objecten uit waarbij men de al dan niet 
bekende geadresseerde probeert te ver-
rassen. Onder andere de baanbrekende 
On Kawara is er te zien met zijn reeks ‘I 
got up’, waarin hij een bevriende verza-

melaar wekelijks een briefkaart stuurde 
met het uur waarop hij was opgestaan. 
Die methode illustreert de behoefte van 
de kunstenaar om in zijn werk een ritme 
en een terugkerend element op te nemen.
Meer hedendaagse kunstenaars zoals 
Marcel Vandeweyer en Thierry Tillier 
hebben die tendens verdergezet, waarbij 
ze in de voetstappen van de surrealisten 
traden.  Anderen zien in de briefkaart 
(en vanuit een ruimer perspectief in hun 
oeuvre) de mogelijkheid om iets achter te 
laten dat van hun aanwezigheid getuigt. 
Ook Léopoldine Roux, de architect Peter 
Downsbrough, Lucia Tallova, en het duo 
Plonk en Replonk, die zelfs uitgevers zijn 
geworden, sluiten aan bij deze benade-
ring. Die kunstenaars vormen de harde 
kern van deze trend die briefkaarten 
bewerkt. Sommigen willen echt de tijd 
nemen om kennis te maken met het beeld. 
Elk detail van de kaart onthult voor het 
geoefende oog een beeld dat doet denken 
aan een ander beeld zoals de werken van 
John Stezaker, Camiel Van Breedam, 
Fabrice Samyn, Damien Roach en Franck 
JMA Castelyns. Tekenaars zoals Jochen 
Gerner en Tom Butler benaderen hun 
kaarten tot slot met een typologie die 
eigen is aan de grafische vormgeving en 
beschouwen de briefkaart als een schrijf-
object. De techniek van de ‘détourne-
ment’ van de briefkaart die sinds de cre-
atie ervan onophoudelijk navolging krijgt 
bij artiesten, heeft haar laatste adem zeker 
nog niet uitgeblazen.

Par VoiX postale
Ignassi Aballí x Pol Bury x Tom Butler x Frank JMA Castelyns x Peter Downsbrough x 
Jochen Gerner x Gilbert & George x Jean-René Hissard x Jean Le Gac x 
Jacques Lennep x On Kawara x Plonk & Replonk x Damien Roach x  
Léopoldine Roux x Fabrice Samyn x André Stas x John Stezaker x Lucia Tallova x 
Thierry Tillier x Camiel Van Breedam x Marcel Vandeweyer x

16
Thierry Tillier, La loi esthétique 
des deux hypostases, 2011 
© Thierry Tillier

17
Tom Butler, Moonlit Balloons, 
2010 © Tom Butler, Courtesy 
Gallery FIFTY ONE

14
Léopoldine Roux 
From Charleroi with Love, 2017 
© Léopoldine Roux
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I N L I C H T I N G E N

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11  
B-6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
+32 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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YVES DEJARDIN
Schepper  

van licht

T A L E N T

I  Muriel Lombaerts // V Yves Dejardin 

Yves Dejardin is een onvervalst 
kunstenaar. De Luikse “artisan 
designer” dwingt respect af. 
Hij zegde zijn vaste baan gedag 
om te proberen van zijn creaties 
te leven. Hij is een autodidact: 
de door hem ontworpen lampen 
en andere objecten zijn het 
product van zijn passie, die 
inmiddels is uitgegroeid tot een 
voltijdsactiviteit.

BIO EXPRESS
1974

Geboren op 2 oktober te 
Chênée

1997
Académie des Beaux-

Arts de Liège 
2013

Deponering van het 
merk Art Maker 

Yves Dejardin komt uit een kunstenaarsgezin. 
Hij is opgegroeid in een zeer creatieve omge-
ving en heeft altijd behoefte gevoeld aan 
zelfexpressie. “Mijn ouders hebben elkaar op de 

kunstacademie ontmoet. Mijn vader gaf er les en werd later 

directeur, mijn moeder was studente. Ze schilderde. Ze is veel 

te vroeg overleden – ik was zelf nog jong – en dat heeft sporen 

nagelaten. Vanaf mijn 23ste heb ik een moeilijke periode door-

gemaakt, maar vandaag voel ik me sterker.” Yves Dejardin 
studeerde aan de kunstacademie, maar onderbrak die 
studie uit eigen beweging. “Ik wilde mijn eigen brood ver-

dienen, zo snel mogelijk en liefst in een stabiel kader. Ik was 

niet bang voor de toekomst. Ik werkte hard, maar dat gaf me 

geen echte voldoening.” Hij beheerste meerdere kunstvor-
men en -technieken, maar pas na een reeks jobs zag hij 
in dat hij was geboren om zelfstandig te werken, levend 
van zijn creaties.

Art Maker
Yves Dejardin leefde zijn passie allereerst uit in een 
nevenactiviteit: de vervaardiging van designobjecten en 
-meubels. Hij richtte het merk Art Maker op, dat deel 
uit maakt van de “maker-beweging”: een terugkeer naar 
lokaal vakmanschap. “Ik werd eerst via Smart betaald en 

wilde geen start-up beginnen. Maar door mijn designmerk 

Art Maker te lanceren, kon ik mijn visie op de wereld van 

vandaag uitdrukken door naar de toekomst te kijken. Ik werk 

nu voor mezelf en probeer beetje bij beetje vooruit te komen. 

Eerst ging ik in de garage van mijn vader aan de slag; een 

half jaar geleden verhuisde ik naar mijn eigen atelier. Om 

mijn activiteit uit te breiden heb ik iemand ingehuurd die de 

lampen in elkaar zet.”

 Art Maker is niet alleen een lampenmerk, maar 
vooral in dit segment heeft Yves Dejardin werk te over. 
De bestellingen voor zijn schitterende verlichtingstoe-
stellen stromen binnen. Maar hij blijft een echte designer 
en vooral een ambachtsman: hij wil geen reuzenbedrijf 
van zijn activiteit maken, want dan verliest hij de con-
trole. “Alleen nog maar manager zijn in plaats van kunste-

naar, daar heb ik geen zin in. Ik heb mijn baan niet opgezegd 

om opnieuw in een werknemersstatuut te belanden.” De auto-
didact voegt toe: “Ik voel me goed in mijn rol als ambachts-

LU I K

Luik
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“Ik voel me goed in mijn rol als 

ambachtsman. Ik heb een eenvoudig, 

maar origineel productieproces 

ontwikkeld. Wat ik doe is essentieel en 

daar houd ik van. Wanneer je ergens 

een passie voor hebt, vind je vanzelf de 

kracht, de energie om creatief aan de 

slag te gaan, er je beroep van te maken. 

Ik wil een evenwicht vinden tussen 

duurzame bedrijfsvoering, 

klanttevredenheid en de garantie dat ik 

zoveel mogelijk tijd overhoud om te 

kunnen blijven ontwerpen.”
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“Alles wordt met de hand gemaakt. Eerst werkte ik op bestelling, maar ik 

besloot al snel modellen te gaan vervaardigen met vaste afmetingen. Te veel 

keuze werkt alleen maar verwarrend. Uiteraard kan ik de afmetingen op 

vraag aanpassen. Ik heb al eens een lamp van een meter hoog gemaakt! Dat 

is maatwerk, een uniek exemplaar…”

Tendens
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man. Ik heb een eenvoudig, maar origineel productieproces 

ontwikkeld. Wat ik doe is essentieel en daar houd ik van. 

Wanneer je ergens een passie voor hebt, vind je vanzelf de 

kracht, de energie om creatief aan de slag te gaan, er je beroep 

van te maken. Ik wil een evenwicht vinden tussen duurzame 

bedrijfsvoering, klanttevredenheid en de garantie dat ik zoveel 

mogelijk tijd overhoud om te kunnen blijven ontwerpen.”

Stijl en diversiteit
Zijn houten lampen hebben toenemend succes en de 
bestellingen volgen elkaar op. “Alles wordt met de hand 

gemaakt”, aldus de designer. “Eerst werkte ik op bestelling, 

maar ik besloot al snel modellen te gaan vervaardigen met 

vaste afmetingen. Te veel keuze werkt alleen maar verwar-

rend. Uiteraard kan ik de afmetingen op vraag aanpassen. Ik 

heb al eens een lamp van een meter hoog gemaakt! Dat is 

maatwerk, een uniek exemplaar…” 

 In zijn creatieve aanpak kiest Yves Dejardin voor zo 
natuurlijk mogelijke materialen. Alle modellen zijn uit 
hout vervaardigd en elke plank heeft zijn eigen kenmer-
ken. “Het hout is tot nu toe helaas niet lokaal, want dat leent 

zich niet voor deze verwerking. Vanwege de technische beper-

kingen werk ik meestal met exotisch hout. Plastic probeer ik 

te vermijden. De stukken afzelia, wengé, teak en bamboe wor-

den handmatig verzaagd en verwerkt tot fijne, soepele ele-

menten. Die worden vervolgens gebogen en op een of twee 

centrale stukken in elkaar gezet: dan zijn de lampen klaar.” 
Sinds mei 2017 werkt  Yves Dejardin ook met notenhout, 
een schitterende houtsoort met een andere kleur dan de 

andere gebruikte materialen. De nieuwe lampen in de 
luxueuzere nieuwe col lectie zijn van geolied 
notenhout.
 De lampen zijn al op meerdere plekken in Luik te 
koop, evenals elders in Wallonië en daarbuiten. We 
noemen Nandrin (Namo Concept) en Luik (Audace au 
Pluriel), maar ook Brussel (Les Mémoires de Jacqmotte) 
en, sinds kort, Parijs.
 De lampen hebben een doorsnee van 50 centimeter 
tot 4 meter en zijn allemaal artisanaal vervaardigd, maar 
de prijzen blijven goed betaalbaar. Er is al een model van 
de “Double Maxime” (een van de toonaangevende pro-
ducten van Art Maker) vanaf € 300. De lampen van Yves 
Dejardin zijn luchtig, elegant en verfijnd. Ze verspreiden 
licht vanaf het plafond of de muur en scheppen een schit-
terend driedimensionaal beeld. Ronduit betoverend! 
Zoals de ontwerper zelf zegt: “Dit is een kunstwerk en een 

lamp tegelijk.”

www.facebook.com/ArtMaker.be

Tendens
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De een is blond, de ander heeft bruin haar. 
Allebei stralen ze stijl en gratie uit. Ségolène 
is een extraverte doorzetter. Alexandra is 
ingetogen en op zichzelf. De een houdt van 

wiskunde, management en dagen vol verrassingen. De 
ander is bedachtzaam en rustig; ze houdt ervan om pro-
jecten mettertijd te zien rijpen. 

De gezusters Jacmin zijn in 1986 in de buurt van 
Doornik geboren, onder het sterrenbeeld Stier. Bij hun 
opvoeding kregen ze de ruimte om elk hun eigen talen-
ten te ontwikkelen; ze werden niet als kopieën van 
elkaar behandeld! Ségolène woont in Brussel na eerder 
in Leuven voor ingenieur te hebben gestudeerd en een 
jaar in Chicago te hebben gewoond. Alexandra koos voor 
Oxford en daarna voor een designopleiding in La 
Cambre. Parijs is haar stad – en luxe is haar wereld. Ze 
leerde het vak bij Martin Margiela en later in de design-
studio van Jean Paul Gaultier. 

Van de zolder naar de markt
Als kleine meid bracht Alexandra al uren in haar eentje 
door, druk bezig met een nieuwe kledingcollectie voor 
haar poppen… of voor haar zussen. Die speelden graag 

Tendens

“Façon Jacmin” is meer dan 
alleen een lijn vrouwenmode. Het 
is het verhaal van tweelingzussen 
die talent en passie met elkaar 
wisten te verenigen.

FAÇON JACMIN
Jeans 

herbekeken

voor model en hielpen hun zusje zo vorm te geven aan 
haar creativiteit. Ségolène herinnert zich met een glim-
lach de eerste “creatie” van haar tweelingzus: een tasje 
gemaakt van restjes jeansstof…
 Ségolène werkte in consultancy, maar op een dag 
realiseerde ze zich dat haar plaats elders was. Ze volgde 
haar intuïtie en schreef zich in voor een “Start-
upweekend” waarin ze twee dagen de tijd kreeg om met 
een idee te komen. Dat weekend vormde een keerpunt. 
Na afloop beloofde ze zichzelf om snel een project met 
haar tweelingzus te starten. Maar Alexandra is iemand 
die graag de tijd neemt voor dingen. Het voorstel van 
Ségolène werd nogal koel onthaald… Maar die liet zich 
niet uit het veld slaan. “Dan niet, zus!” Ze ging aan de 
slag als manager voor een vzw die gespecialiseerd is in 
de coaching van modeontwerpers. 
 Een paar maanden later bracht ze met een vriendin 
een gamma sjaals op de markt onder de naam “Coucou”. 
De wollen sjaals werden in Nepal gemaakt en waren in 
tien kleuren verkrijgbaar.
 Dit succes bleef niet zonder gevolgen. Was de nieuws-
gierigheid van Alexandra gewekt of waren haar twijfels 
gewoon weggenomen? Wie zal het zeggen. Wat zeker is, 
is dat de ontwerpster haar familie op kerstavond 2015 een 

I  Muriel Lombaerts // V Merel Hart

M A R Q UA I N

Henegouwen
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bijzonder cadeau schonk. Ze legde nonchalant een reeks 
ontwerpen op tafel waar ze zes maanden in het grootste 
geheim aan had gewerkt. Vervolgens stelde ze – alsof het 
de normaalste zaak van de wereld was – aan haar zus voor 
om die papieren ontwerpen samen tot realiteit te maken. 
– “In mei 2016 lanceren we onze lijn!” antwoordde Ségolène. 
Alsof ook dat de normaalste zaak van de wereld was. De 
zussen stelden een dossier op en vroegen en kregen een 
bourse de pré-activité van het Waals Gewest. De lastigste 
taak: het inschrijvingsformulier invullen. Maar dat was 
een heel belangrijke stap, want daarmee werd de oprich-
ting van hun onderneming een feit. Om de beurs te krij-
gen, moest het tweetal het project op papier beschrijven, 
het businessplan opzetten, een sales pitch verzinnen en 
de positionering van het merk bepalen. Dat werd “mid-
dengamma – instap hogere gamma”.
 De beurs kwam er en toen hoefden de zussen alleen 
nog maar op zoek naar een leverancier en een confec-
tieatelier. Na een mislukte poging in Brussel vonden ze 
in Bulgarije wat ze zochten. Een werkplaats waarvan de 
kwaliteit van de afwerkingen al was getest en goedge-
keurd door Sonia Rickiel, Pierre Balmain, Hugo Boss, 
Chloé… Het eerste prototype kwam eind januari 2016 
uit. En vier maanden later, helemaal volgens plan, kwam 
de eerste collectie op de markt. Zes jeansmodellen en 
vier in popeline van katoen of soepele zijde.

Levenspatroon
Denim speelt de hoofdrol in de collectie. Daar zijn meer-
dere redenen voor. Naast een stukje nostalgie en het feit 
dat deze stof al generaties lang in de mode is, hebben de 
twee nog andere redenen voor hun voorkeur: het is een 
mooie stof met unieke patronen en een mooi slijtage-
proces. “Jeansstof ”, aldus Alexandra, “wordt mettertijd 

mooier. De blauwe kleur maakt een eindeloze hoeveelheid 

gradaties mogelijk. En iedereen, in elke klasse van de samen-

leving, heeft een sterke band met deze stof. Het is als een tweede 

huid die met je mee groeit.” Ze heeft gelijk. De structuur 
absorbeert jaar na jaar een stukje van ons leven. 
Spijkerstof is in zekere zin de stille getuige van onze 
persoonlijke geschiedenis. 
 Noblesse oblige: om een jeansstof te vinden die aan 
hun eisen beantwoordde, moest het tweetal naar Japan. 
Daar krijgt de katoen acht opeenvolgende verfbaden 
alvorens te worden gefixeerd. Deze luxe verklaart de 
hoge prijs van de stof: veel leveranciers vinden vier verf-
baden wel genoeg… 
 “Façon Jacmin” is een andere manier om naar mode 
te kijken, een onweerstaanbare drang om de codes te 
doorbreken, buiten de lijntjes te kleuren, innovatief bezig 
te zijn. Jurken, rokken, tops, broeken, mantels en zo 
verder: elk kledingstuk, ongeacht de snit, is geraffineerd, 
comfortabel en elegant tegelijk. Voor Alexandra is het 
een erezaak dat haar collectie elke vrouw goed staat: van 
naturel tot vurig, van lang en slank tot vol. 
De Jacminvrouw, aldus Ségolène, “is een actieve vrouw die 

weet wat ze wil. Ze is tussen de 35 en 65 jaar oud en heeft dat 

beetje extra persoonlijkheid dat een vrouw uniek maakt… een 

vrouw die zichzelf is.”

De boetiek voorbij 
De traditionele retail heeft het moeilijk en daarom kozen 
de gezusters Jacmin voor een innovatief alternatief: 
tweemaal per maand komt een mobiele winkel, “type 
verbouwde vintagecamion”, in Antwerpen en Brussel 
naar de klanten toe.
 Daarnaast reist het merk van stad naar stad via tijde-
lijke winkels. Knokke, Gent, Luik en Parijs zijn binnen-
kort aan de beurt. De data worden regelmatig bijgewerkt 
op de site en op Facebook en Instagram.
 De gezusters Jacmin kunnen rekenen op bijval van 
hun vakgenoten. Zo kregen ze van de RTBF en Paris 
Match de prijs voor “Best Talent 2016” in de categorie 
mode. Dankzij die prijs konden ze een maand lang aan 
de slag bij het befaamde modehuis NATAN, waar ze met 
drie andere jonge Belgische designers werkten aan het 
concept NATAN COLLECTIVE. Door zelf hun eigen 
arbeidsvoorwaarden te scheppen, heeft het tweetal een 
andere zege behaald: de zussen ontsnapten aan de para-
dox die Giulia Mensitieri, antropologe aan de Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs, in haar 
thesis beschrijft (1). Volgens haar “wordt werk des te slech-

ter betaald naarmate het vanuit symbolisch oogpunt meer 

bevrediging oplevert. En andersom.” Meer hierover valt te 
lezen in haar boek, dat in januari 2018 door uitgeverij 
La Découverte zal worden gepubliceerd.

(1)  MENSITIERI Giulia, “ La chance d’être là : le travail dans la mode :  
entre glamour et précarité ”, 2016.

I N L I C H T I G E N

FAÇON JACMIN sprl
+32 474 330 255 
info@faconjacmin.com

www.faconjacmin.com

Denim speelt de hoofdrol in de collectie. Daar zijn 
meerdere redenen voor. Naast een stukje nostalgie 
en het feit dat deze stof al generaties lang in de mode 
is, hebben de twee nog andere redenen voor hun 
voorkeur: het is een mooie stof met unieke patronen 
en een mooi slijtageproces. 
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I N N O V A T I E 

Glioblastoma multiforme is een uiterst kwaad-
aardige tumor die verantwoordelijk is voor 
60% van alle hersenkankers. Curatieve 
behandelingen via chirurgie, chemotherapie 

en radiotherapie blijken grotendeels ondoeltreffend: 75% 
van de patiënten sterft in de 18 maanden na de diagnose. 
Zonder behandeling is de fatale termijn meestal zelfs 
korter dan drie maanden.

De afweer stimuleren
Er is echter hoop! De Waalse kmo ERC Belgium ont-
wikkelt een behandeling op basis van immuuntherapie 
die de eigen immunorespons van de patiënt moet sti-
muleren. Alles begon bij de briljante intuïtie van 

Apostolos Stathopoulos die neurochirurgie studeerde 
aan de universiteit van Luik. Tijdens een operatie waar-
bij hij assisteerde, kreeg hij pardoes een straal kanker-
cellen in zijn ooghoek. Na de eerste paniekreactie ver-
wierp hij het idee dat hij de ziekte zomaar op die manier 
kon oplopen: hij rekende intuïtief op het vermogen van 
zijn immuunsysteem om deze vreemde kankercellen af 
te blokken. En precies dát zette hem aan het denken. 
Enkele jaren later bracht de piepjonge arts enkele 
beroemde specialisten inzake immuunreacties en kanker 
bijeen in Parijs, om na te denken over het stimuleren 
van het eigen afweersysteem. Twee principes stonden 
daarbij voorop: enerzijds kon het haast niet anders dan 
dat ons complexe, performante immuunsysteem, vrucht 
van miljoenen jaren evolutie, bekwaam zou zijn om ons 
te genezen van kanker; anderzijds was er de eigenschap 
van ons lichaam om vreemde elementen af te stoten.
 In 2008 richtte dr. Stathopoulos zijn bedrijfje ERC 
op (Epitopoietic Research Corporation). Zijn intuïtie 
was intussen concreet bevestigd door de eerste testen 
op dieren: glioblastoma multiforme is wel degelijk te 

EPITOPOIETIC 
RESEARCH 
CORPORATION
Kanker van binnenuit 

overwinnen

Een Waalse kmo ontwikkelt – met een innovatieve aanpak  
via het eigen immuunsysteem van de patiënt – een vaccin tegen 
een hersenkanker die tot vandaag niet behandelbaar was.

G E M B LO U X

Waals-Brabant

I  Gilles Bechet

Apostolos Stathopoulos, 
stichter van ERC
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bestrijden door injecties met het product Gliovac. Dit 
vaccin verbindt kankercellen van de patiënt met cellen 
die werden afgenomen bij minstens drie andere patiën-
ten. Door hierbij verschillende allogene tumoren in te 
schakelen, wordt rekening gehouden met de variabiliteit 
van kanker en wordt een krachtige immuunreactie uit-
gelokt die zich ook op de tumorcellen van de patiënt zal 
richten. De complete behandeling duurt twee jaar, met 
12 injectiecycli van drie weken. In het begin volgen deze 
cycli elkaar snel op; vanaf de zesde maand wordt het 
interval groter. Het gaat om één injectie per keer, zodat 
de behandeling niet zwaar noch invasief is. 

Een “schrijnende gevallen”-behandeling 
Het product wordt nu klinisch onderzocht in Irvine 
(universiteit van Californië, VS). Hier worden 84 pati-
enten dubbelblind behandeld. “Indien de resultaten aan-

sluiten op onze verwachtingen, vragen we een voorwaardelijke 

commercialisering aan”, vertelt communicatiedirecteur 
Paul Petit Jean. Dit kankertype behoort tot de “wees-
ziekten” met slechts 3 à 5 slachtoffers op een populatie 
van 100.000 mensen, zodat de farmasector niet staat te 
trappelen om te investeren in onderzoek. Wegens het 
zeer hoge sterftecijfer door het glioblastoom en het ont-
breken van bevredigende therapeutische oplossingen 
wordt het gebruik van Gliovac echter toegestaan – met 
toestemming van de bevoegde lokale autoriteiten – in 
het kader van de “schrijnende gevallen”-regeling. Zo zijn 
alvast zeer bemoedigende eerste resultaten geboekt bij 
patiënten in heel de wereld. “Er werden nog geen bijwer-

kingen genoteerd behalve migraineopstoten, die veeleer te 

maken hebben met de tumor, en erythema’s (rode plekken op 

de huid). Mensen die niet meer konden spreken, kregen hun 

spraak terug; bij anderen zagen we hun mobiliteit spectaculair 

verbeteren.” 
 Een van de missies van Paul Petit Jean is de wereld 
rond te reizen om diverse lokale medische autoriteiten 
te briefen over de revolutionaire behandeling. Waar 
mogelijk sluit hij akkoorden voor een “schrijnend 
geval”-behandeling. “In een ziekenhuis in Carthagena 

(Colombia) sprak ik met een gerenommeerde neurochirurg. 

Hij vroeg me of een behandeling mogelijk was voor de jonge 

eigenaar van een scootergarage.” Toen de behandeling 
startte, was hij al hervallen en had zijn echtgenote hem 
net verteld dat ze in verwachting was… Dankzij Gliovac 
heeft hij zijn kind geboren zien worden en was hij zelfs 
getuige van de eerste stapjes. “Wij behandelen voorlopig 

slechts een zeer beperkt aantal patiënten, maar als we iemand 

een kans kunnen geven tegenover een ongeneeslijke ziekte, 

doen we dat.” Deze openheid wekt enorm veel hoop, maar 
de behandeling is niet altijd mogelijk. Dat heeft vaak 
meer te maken met administratieve en wettelijke dan 
met medische redenen.
Vandaag, nu fase 1 wordt afgerond, erkent iedereen 
alvast dat Gliovac geen enkel gevaar vormt voor de 
volksgezondheid. De behandeling is echter nog te nieuw 
om al te kunnen garanderen dat het organisme, zodra 
het macrofage systeem alle kankercellen vernietigd 
heeft, op lange termijn die veerkracht tegenover de 
ziekte zal kunnen handhaven.
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Tumorenbank
ERC Belgium voerde zijn eerste pre-researchtests uit in 
wetenschapspark Crealys in Gembloers (Gembloux) en 
onderzoekt daar nu ook de effecten op pancreas-, long-, 
eierstok- en andere kankers. Voor de productieactivitei-
ten moeten we 200 km noordelijker zijn, in Schaijk 
(Nederland). ERC Nederland herbergt er zijn tumoren-
bank en de entiteit die het vaccin produceert. De tumo-
ren die bij patiënten worden weggenomen, worden naar 
hier gestuurd om een persoonlijk vaccin te prepareren. 
Het hele proces, van tumorverwijdering tot bezorging 
van het vaccin, duurt ongeveer twee weken. 
Kwaliteitscontrole staat hierbij altijd en overal centraal. 
“Dit is een tijdelijke oplossing. Het is onze bedoeling om de 

productiesite na de testfase in Wallonië te vestigen”, preci-
seert Paul Petit Jean.
 ERC telt momenteel slechts 8 werknemers (5 in België 
en 3 in Nederland). De wetenschappelijke medewerkers 
en de executives werken met een “inverdienregeling” 
(uitgestelde vergoeding). “Een andere mogelijkheid was er 

niet. Omdat deze mensen overtuigd zijn van de toekomst van 

deze behandeling, zijn ze bereid een pak tijd op het spel te 

zetten om de onderneming te laten profiteren van hun erva-

ring. Iedereen wil dat het lukt.”

 ERC kan weliswaar rekenen op continue ondersteu-
ning vanuit het Waals Gewest, maar blijft contacten 
leggen om fondsen te verzamelen die nodig zijn om het 
klinisch onderzoek af te ronden. “Zodra dit geld op tafel 

ligt, kunnen we het klinisch onderzoek binnen 18 maanden 

voltooien; daarna volgen enkele administratieve obstakels 

voor de gedeeltelijke commercialisering van het vaccin, te 

beginnen met de VS.” De kmo heeft nu al filialen in de VS, 
Canada, Italië en Australië, en verzorgt daarnaast haar 
aanwezigheid in diverse Europese en Latijns-
Amerikaanse landen. 

De wind is gekeerd
ERC kijkt met vertrouwen naar de toekomst en maakt 
zich niet te veel zorgen over concurrentie. “Onze tech-

nologie is zeer specifiek en is vervat in een brevet voor 30 

jaar. Geen enkele concurrent beheerst onze globale aanpak die 

tot stand is gekomen met integratie van andere oplossingen 

die deels bevredigend waren.” Toen dr. Stathopoulos zijn 
onderzoekswerk startte, geloofden weinigen in medische 
kringen in de immuuntherapie. “Als het écht zou werken, 

zouden we dat wel weten”, was de standaardcommen-
taar. Een totaal in vergetelheid geraakte Engelse arts 
beschreef nochtans al in de 19de eeuw het belang van 
deze methode om kanker te behandelen… De wind is 
intussen gekeerd. Immuuntherapie geldt als een techniek 
met toekomst, maar er blijft nog veel werk te doen. Ook 
andere Waalse bedrijven (Iteos, Celyad) ontwikkelen 
immuunbehandelingen tegen kanker. ERC vervolgt 
intussen zijn onderzoek tot bestrijding van diverse 
tumortypes en bereidt zich voor op de commercialise-
ring van zijn vaccin tegen glioblastoma. De toekomst 
van het gevecht tegen deze ziekte bestaat uit kleine en 
grote overwinningen, maar geactiveerd van binnenuit…

www.erc-immunotherapy.com

“Wij behandelen voorlopig slechts een zeer beperkt  

aantal patiënten, maar als we iemand een kans kunnen 

geven tegenover een ongeneeslijke ziekte, doen we dat.”  

Deze openheid wekt enorm veel hoop, maar de 
behandeling is niet altijd mogelijk. Dat heeft vaak meer 
te maken met administratieve en wettelijke dan met 
medische redenen.
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Celtherapie: wie had er 15 jaar geleden al van 
gehoord? Vandaag geldt celtherapie als veel-
belovende tak bij uitstek in de geneeskunde. 
Deze zachtere, op maat geleverde therapeuti-

sche aanpak beoogt de vervanging of compensatie van 
zieke cellen van een orgaan of organisme door gezonde 
cellen, bij voorkeur stamcellen die bij de zieke zélf wer-
den weggenomen.
 Op het Biopark van Gosselies zijn meerdere bedrijven 
bezig met celtherapie. Samen vormen ze een heel eco-
systeem dat research, opleiding, productie en diensten 
omvat. Een ervan is MaSTherCell dat in 2011 werd 
opgericht als spin-off van de ULB, met als missie de 
fabricagemethodes op industrieel niveau te delen en te 
optimaliseren. Het oprichtende management mocht 
hiervoor rekenen op investeringen van het Fonds 
Theodorus, Sambrinvest en Sofipôle. MaSTherCell – 
omschreven als een CDMO (Contract Development and 
Manufacturing Organization) – ontwikkelt zelf geen 
geneesmiddelen maar levert “celmaterie” aan (bio)far-
maceutische groepen of bedrijven die dat wél doen. 
“Celtherapie is arbeidsintensief, eist zware investeringen in 

infrastructuur en heeft zeer dure reagensen nodig. Om com-

mercieel levensvatbaar te zijn, moeten de kosten gedrukt wor-

den. Efficiëntieverbetering in fabricageprocedés is een van de 

beste hefbomen daartoe”, analyseert general manager Denis 
Bedoret. 

Dienstenwaaier
MaSTherCell wil méér zijn dan dienstverlener: het wil 
voor zijn klanten een partner voor de lange termijn zijn. 
Grote troef hierbij is de combinatie van wetenschappe-

lijke expertise van topniveau met een diepgaande kennis 
van alles wat een labomgeving linkt met de markt. Het 
bedrijf is gevestigd op twee platformen van 600 m² in 
een nagelnieuw gebouw in het Biopark. Administratie 
en verkoop zijn ondergebracht op de ene verdieping; de 
andere is productiezone met classificaties van D tot A 
volgens het vereiste isolerings- en beschermingsniveau. 
MaSTherCell beperkt zich niet tot louter productie maar 
biedt – en dat is precies zijn kracht! – een hele diensten-
waaier aan, te beginnen bij het technologie-overdracht-
lab waar met de klant de overdracht van zijn technologie 
en zijn werkmethodes wordt geregeld. Verder is er de 
productiesimulatie waar de voorwaarden worden 
geschapen om aan industriële vereisten te voldoen. En 
tot slot: het lab voor kwaliteitscontrole waar monsters 
worden getest van elk lot dat de productiezone verlaat. 
Activiteit waarbij het enkel om advies gaat, is miniem. 
Deze gaat meestal gepaard met simulatie en daarna 
afhandeling van de productie.
 MaSTherCell heeft zijn initiële strategie vrij snel 
moeten aanpassen. De eerste Waalse bedrijven die zich 
op celtherapie toespitsten (Promethera, Bone 
Therapeutics en Cardio3 dat later Celyad werd), kozen 
ervoor (om diverse redenen) om interne productiecapa-
citeit te ontwikkelen. MaSTherCell is daarom de buiten-
landse markt gaan verkennen. Om zijn ontwikkeling te 
versnellen fuseerde MaSTherCell in 2015 met het 
Israëlische Orgenesis dat meerderheidsaandeelhouder 
werd van de Belgische kmo die nochtans haar autonomie 
behoudt. Het beslissingscenter blijft in Gosselies, binnen 
de dynamiek van de biowetenschappen, onder de koepel 
van Biowin.
MaSTherCell is niet de enige speler op de wereldmarkt 
maar behoort toch tot de twee belangrijkste in Europa 
en is toonaangevend wat immuuntherapie aangaat. 
Klanten zijn vooral Amerikaanse, Israëlische of Europese 
bedrijven die actief zijn op de Europese markt. “Met cel-

materie ben je verplicht om je te beperken tot de omgeving van 

de centra waar de cellen worden afgenomen en verwerkt. 

Daarin verschillen we van de traditionele biofarmasector. Zo’n 

partijtje cellen kan soms niet langer dan een dag of zelfs slechts 

enkele uren opgeslagen worden.”

Terughoudendheid overwinnen
De markt evolueert snel, met uitstekende ontwikkelings-
perspectieven. Het bedrijf heeft zijn omzet sinds 2013 
elk jaar verdubbeld, tot ruim 10 miljoen euro in 2016. 
Productieverhoging is noodzakelijk om binnen redelijke 

MaSTherCell

Cellen zonder 

grenzen

In 2011 werd de start-up MaSTherCell 
opgericht. Het bedrijfje in het Biopark van 
Gosselies zou al snel een begrip worden in 
de celtherapie. De kmo is intussen 
geïntegreerd in de Israëlische onderneming 
Orgenesis en beschikt nu over alle troeven 
om Europa (en meer) te veroveren.

G O S S E L I E S

Henegouwen

I  Gilles Bechet
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termijnen te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag. 
Daarom wil MaSTherCell zijn vestiging uitbreiden met 
een tweelingvleugel die de productieoppervlakte ver-
dubbelt. De werken zouden in september moeten starten 
en een jaar duren. Het betreft een investering van 5 
miljoen euro. Het bedrijf verwacht tegen 2021 een omzet 
van 30 miljoen euro te draaien met 225 à 250 werkne-
mers op deze site.
 MaSTherCell hoopt dat in de nabije toekomst veel 
jonge Waalse bedrijven toetreden tot zijn klantenkring. 
“Voor sommige start-ups lijken wij duur, maar onze prijs is 

gewoon de marktnorm. Om samen te werken met een partner 

moet vaak intrinsieke terughoudendheid overwonnen worden.” 
Vele jonge bedrijven vrezen de controle te verliezen over 
hun fabricageprocedé en over het product dat ze al jaren 
koesteren in hun laboratorium. “Er valt op dat punt hele-

maal niets te vrezen. Vertrouwelijkheid is de hoeksteen van 

ons vak. Biotherapie is in het algemeen een sector die nog niet 

tot maturiteit gekomen is. Wie vanaf de start miljoenen euro 

investeert in productietools, blokkeert enorme bedragen die 

ongetwijfeld op een andere, op termijn rendabelere manier 

geïnvesteerd hadden kunnen worden.”

 In een industriesector die het van precisie en perso-
nalisering moet hebben, is het niet altijd aangewezen 
om productievolumes aan te halen. Denis Bedoret houdt 
zich op de vlakte: “Wij hebben al honderden klinische pak-

ketten voor patiënten aangeleverd en daarmee wellicht levens 

gered. We staan zeer dicht bij de patiënt bij pathologieën die 

dodelijk zouden zijn als er niet werd ingegrepen met geavan-

ceerde technologieën.” 

Grote structurele flexibiliteit
Technologie is uiteraard niet weg te denken in deze sec-
tor. En automatisering behoort zeker tot de ingrijpende 
trends voor de toekomst. Op de markt verschijnen nu 
de eerste uitrustingen. “Dat gaat een impact hebben op de 

fabricagekosten en ook op de beveiliging van de fabricagepro-

cessen, zonder daarom het werkgelegenheidsniveau te 

bedreigen.” 
 MaSTherCell heeft momenteel 85 mensen aan het 
werk op zijn site in Gosselies. Het bedrijf heeft de ambi-
tie om tegelijk met zijn ontwikkeling ook zijn Waalse 
verankering veilig te stellen en te versterken. De sleutel 
voor de groei ligt vooral bij het personeel van wie een 
grote structurele flexibiliteit wordt verwacht. De teams 
worden per project ingedeeld en passen zich aan de tech-
nologieën en de procedés van de klant aan. “Wij werken 

graag met mensen die oog voor het algemeen belang delen met 

de nodige soepelheid om te kunnen samenwerken met mensen 

van andere afdelingen. Ieder voegt daarbij zijn eigen specifi-

citeit toe om in dezelfde richting te evolueren.” Een andere 
sleutel voor succes is alert te blijven voor wat leeft en 
beweegt, en dit op drie niveaus. Om te beginnen flexi-
biliteit en tevredenheid van het personeel; daarnaast oog 
blijven hebben voor de concurrentie en de marktevolu-
ties; en tot slot de evolutie in de technologie, dankzij 
permanent contact met universitaire labs en met de 
belangrijkste fabrikanten van uitrusting. Rekrutering 
vormt tot nu geen bijzonder probleem in een Waalse 
context waar er geen gebrek is aan gekwalificeerd per-
soneel. “Wij stellen onze eisen maar hebben ook een fijne 

werksfeer te bieden waar respect en transparantie de samen-

werking bevorderen. Een uitdaging voor de toekomst is die 

hartelijke sfeer te handhaven ondanks de groei, door ervoor 

te zorgen dat al onze medewerkers altijd hun plaats vinden 

in het geheel.”

www.masthercell.com
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APKIOSK
Gebruiksvriendelijke  

informatie- 

uitwisselingen

Het begon allemaal met één eenvoudig 
idee en een niche: bouwwerven. De 
wetgeving legt immers al sinds enige 
tijd een verplichting op voor werven 

van meer dan € 500.000 (indertijd € 800.000) 
om een prikklok te installeren om rechtstreeks 
alle personeelsbewegingen te registreren. Alain 
Préat, hoofd van het Nijvelse bedrijf, licht toe: 
“We hebben daarom een koffertje ontworpen met een 

3G-verbinding waarmee de identiteit van elke werk-

nemer in real time naar de RSZ kan worden verzon-

den. Er wordt ook een foto gemaakt voor een betere 

controle. Het apparaat kost zo’n € 2 000 maar kan 

indien nodig volledig geherprogrammeerd en herge-

bruikt worden.” ApKiosk verkocht het eerste jaar 
meteen een honderdtal machines, maar de jaren 
daarop slechts de helft daarvan, hoewel er 
volgens de Confederatie Bouw zo’n 700 tot 800 
werven zijn die in aanmerking komen. “Uiteraard 

verkopen we niet elke dag zo’n toestel. Het vervult 

immers geen enkele behoefte, het voldoet enkel aan 

een verplichting, en heel wat mensen proberen op de 

een of andere manier die verplichting te omzeilen”, 
aldus nog de ondernemer.

Globale oplossing
Gesterkt door deze ervaring besluit het jonge 
bedrijf een product met een ruimer potentieel te 

BIO EXPRESS
Alain Préat, die 

informatica studeerde in 
Charleroi en verzot is op 
IT-oplossingen, richtte in 

2013 ApKiosk op, 
ontstaan uit de fusie 

tussen zijn eigen 
IT-bedrijf Apresoft en 

ACM group, een bedrijf 
van Daniel Botteman 
gespecialiseerd in de 

bouw van metalen 
meubels. 

Het beheer van een werf, school of crèche 
vergemakkelijken: dat is het doel van ApKiosk,  
dat sinds 2013 interactieve terminals  
en vooral hun inhoud aanbiedt.

I  Marc Vanel

H I G H T E C H

N I V E L L E S

Waals-Brabant
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ontwikkelen voor scholen. Eind 2013 stelt het 
aan een onderwijsinstelling in Ciney voor om 
een interactieve terminal voor het volledige 
beheer van zijn refter te installeren. Via een pro-
gramma kunnen de ouders de maaltijden op voo-
rhand betalen en kunnen de kinderen in real time 
maaltijden bestellen en ze vervolgens afhalen aan 
de toog in de refter. Het systeem kent een groot 
succes. 
 Kort daarna wint ApKiosk een aanbesteding 
voor een globale oplossing voor meerdere scho-
len. Ook hier werden ze geholpen door de wet-
geving. De decreten van de Franse Gemeenschap 
vragen immers om geldverkeer in scholen zo veel 
mogelijk te beperken en bewijsstukken te leveren 
voor alle uitgaven, zowel in real time als via drie-
maandelijkse overzichten. De basissoftware werd 
dit jaar uitgebreid en scholen kunnen er nu ook 
heel wat administratieve zaken mee beheren: 
beheer van de gegevens van de kinderen, inschri-
jvingen voor de opvang, kosten voor fotokopieën, 
schoolagenda, rapporten… Alle gegevens zijn ook 
beschikbaar voor de ouders! Een zeer veelzijdige 
maar tegelijk zeer efficiënte tool. 

Crèches en onthaal
“We beseften al snel dat we geen terminals moesten 

verkopen, maar wel een volledige dienst aangepast 

aan de behoeften van de klant”, verklaart Alain 
Préat, “een interactief en volledig project dat echt 

meerwaarde biedt. We hebben ons systeem getest met 

alle bestaande soorten scholen in alle netten. 

Ondertussen hebben we heel wat vertrouwen opge-

bouwd en hebben we een team van vier vertegenwoor-

digers dat scholen benadert om onze oplossing te 

promoten. Daarnaast hebben we nog een team van 

12 programmeurs hier in Nijvel en nog een dertigtal 

andere in ons atelier in Tubbeke. Nu gaan we ons 

toespitsen op het domein van de ‘grote’ crèches, in 

ziekenhuizen of universiteiten, die te maken hebben 

met een permanent komen en gaan van kinderen. Met 

het systeem, dat de naam ApKids kreeg, kan men op 

voorhand opvangdagen betalen en overzichten opvra-

gen van de resterende dagen, de vorderingen in het 

aanvraagdossier, vaccinaties enz.”

www.apkiosk.com

Alain Préat en zijn team 
worden gedreven door 
een sterke 
ondernemingszin. Nu 
hebben ze ook hun pijlen 
gericht op de 
onthaalsector met grote 
infrastructuren, 
bijvoorbeeld 
dierenparken, zwembaden 
enz. Er werd een eerste 
systeem met twee 
terminals geïnstalleerd in 
het Aquacentre van l’Eau 
d’Heure, waarmee 
bezoekers hun bezoek 
aan het etablissement 
kunnen programmeren en 
beheren. Dit helpt de 
persoon die instaat voor 
het onthaal om de 
bezoekerspieken te 
verwerken en de kwaliteit 
van de prestaties te 
verbeteren. Kortom, met 
schijnbaar eindeloze 
toepassingen ziet de 
toekomst er goed uit!
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De donjon van Crupet, die sinds iets meer dan anderhalf 
jaar gerestaureerd wordt, staat in het centrum van 
de belangstelling. De nieuwe eigenaars willen hem een 
complete lifting geven. Ze doen daarvoor een beroep op 
het vakmanschap van een team ervaren deskundigen.

Erfgoed

E R F G O E D

DE DONJON  
VAN CRUPET
De heropleving 

van een schat

I  Marie Marthe Schuermans // V Marc Angelroth

C R U P E T

Namen
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Een geklasseerd gebouw kopen, is dat een uitda-
ging? Ja, want er komen een heleboel verschil-
lende stappen en formaliteiten bij kijken. Het 
veronderstelt een strenge regelgeving. En neen, 

want je doet niet zomaar eender wat, des te meer omdat 
er duidelijk vastgelegde verplichtingen verbonden zijn 
aan de financiële tegemoetkomingen (het Gewest, de 
gemeente). Het maakt allemaal niet uit! Gedreven door 
de passie voor het avontuur schrikt de familie de Bever 
niet terug voor de verplichtingen. In tegendeel, ze is een 
goede leerling en werkt bewust samen met de specialis-
ten die historisch en archeologisch onderzoek doen. De 
talrijke werfvergaderingen geven blijk van de wil om de 
mysteries van dit oude gebouw te onderzoeken en te 
begrijpen. De nieuwe eigenaars schikken zich dus graag 
naar de geldende regels. Het gaat hier immers om het 

werk van een team dat de authenticiteit van het goed wil 
bewaren. 
 De financiële investering is gigantisch en we mogen 
blij zijn dat er mensen zijn die zo veel geld kunnen steken 
in dit soort projecten. Zo kan ons erfgoed, en in dit geval 
het erfgoed op de lijst ‘Erfgoed Exceptionnel de 
Wallonie’, bewaard blijven en voortbestaan. Respect 
voor de creaties van onze verre voorouders vormt dan 
ook een rode draad tijdens de uitvoering van de 
werken.

De donjon door de eeuwen heen 
Jarenlang was het moeilijk om een precies jaartal te plak-
ken op de constructie van de donjon van Crupet. Er 
bleven twijfels bestaan waardoor het onmogelijk was de 
eeuw waarin het kasteel werd gebouwd met zekerheid 
te bepalen. Het zijn de houten structuren (vloeren, vak-
werk en constructies) – de beste aanwijzingen voor de 
bouwperiode – die de antwoorden op heel wat vragen 
hebben geleverd. In het kader van de opstart van de 
restauratie en dankzij een grondige dendrochronologi-
sche analyse heeft men de leeftijd van de bomen die 
gebruikt zijn voor de structuur van de donjon kunnen 
bepalen vóór er een jaar geleden van start werd gegaan 
met de werken. Op basis van de analyse van de jaarrin-
gen van het gebruikte hout kon men de periode van de 
oorspronkelijke constructie afleiden. De bouw van het 
versterkte huis wordt gedateerd tussen 1286 (jaartal twee 
keer vermeld voor het vellen van de bomen) en 1299. In 
combinatie met de bestaande historische bronnen levert 
dat voor de datering een tijdsvork tussen 1278 en 1304 
op. Geen onbelangrijke informatie voor het vervolg van 
de werken.
 Sinds de bouw ervan hebben verschillende eigenaars 
in de loop der tijd allerlei aanpassingen gedaan aan het 
kasteel. Ze hebben er allemaal hun afdruk nagelaten 
naargelang hun levenswijze, hun smaak of de noden die 
hun gezinssamenstelling met zich meebracht. We kun-
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nen zeggen dat de bouwheer van het originele gebouw 
zijn werk goed gedaan heeft. In de 13de eeuw werd er 
groot en stevig gebouwd en de kasteelheer van Crupet 
heeft op dat vlak alles op alles gezet! Groot? De afme-
tingen van het rechthoekige gebouw zijn 13,10 op 
9,80 meter met een hoogte van ongeveer 26 meter. 
Stevig? Afhankelijk van de verdieping schommelt de 
dikte van de muren tussen 1,70 meter op het gelijkvloers 
en 1,10 meter op de verdiepingen. Die dikke muren kun-
nen natuurlijk toegeschreven worden aan de onvermij-
delijke zorgen rond veiligheid in bepaalde periodes van 
de geschiedenis. De vensters zijn zo vaak aangepast dat 
ze op zich al een volledig hoofdstuk waard zijn. Ze zijn 
dichtgetimmerd, verplaatst, toegevoegd. Men wil ze 
klein in het begin (veiligheid), met middenstijlen, open-
klappend, met korfbogen in halvemaanvorm bovenaan, 
er zijn er een aantal met spijlen op het gelijkvloers, en 
slechts een paar kleintjes op het kelderniveau. Op de 
bewoonbare verdiepingen zijn er nog een vijftiental 
vensters overgebleven. Sommige zijn dichtgemaakt, 
maar de ramen zijn teruggevonden en worden nu geres-
taureerd. Wees gerust, die zullen allemaal terug op hun 
originele plaats belanden. 
 In de loop der tijd is het domein in handen gekomen 
van verschillende families, meestal door erfenissen en 
huwelijken, door oorlogen als het (absoluut) noodzakelijk 

01
De kerk Saint-Martin.

02
De donjon vóór de 
werken.

03
Het wapenschild van 
de familie de 
Carondelet-de 
Brandebourg.

Sinds de bouw ervan hebben verschillende eigenaars 
in de loop der tijd allerlei aanpassingen gedaan aan 
het kasteel. Ze hebben er allemaal hun afdruk 
nagelaten naargelang hun levenswijze, hun smaak of 
de noden die hun gezinssamenstelling met zich 
meebracht.
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was, en anders – iets waar we beter bekend mee zijn – via 
een notariële akte. Behalve de initiatiefnemer van het 
project is er een koppel dat zich in de 16de eeuw bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt. Door hun huwelijk in 1540 
verkregen Guillaume de Carondelet en Jeanne de 
Brandebourg het domein, waar ze in 1568 hun intrek 
namen. Op hun initiatief werden er belangrijke verbe-
teringen uitgevoerd. We moeten ons ervan bewust zijn 
dat het gebouw heel wat soberder was voor de transfor-
maties waar zij voor zorgden. Je moet je ook voorstellen 
dat de drie verdiepingen binnen enkel toegankelijk 
waren via molenaarstrappen, waardoor de bewoners en 
bezoekers zich door kleine gaten moesten wurmen om 
van het ene niveau naar het andere te gaan. Om dat 
ongemak te verhelpen, besloot het jonge koppel een 
cilindervormige toren aan het bestaande kasteel te bou-
wen met daarin een grote trap die naar elke verdieping 
leidde, waaronder die met de uitbouw met vakwerk die 
de eigenaars eveneens ontwierpen. De trap is nog bruik-
baar, maar heeft een grondige restauratie nodig. 
Overigens is van buitenaf heel goed te zien hoe het oude 
gebouw en de trappentoren met elkaar verbonden zijn.
 In die tijd kwam je niet vlotjes binnen in een donjon 
die noodgedwongen goed bewaakt was. Gasten mochten 
niet verdacht overkomen bij de wachters, die hen zagen 
naderen vanuit de prachtige portaaltoren, die toegang 
biedt tot de boerderij. Eerst kwam je door die toren 
waarop een zeer mooie pinakel stond met het blazoen 
van de Carondelets. In de top van de toren zijn nog 
steeds de wapenschilden te zien met de namen en leuzen 
van hun landsheren. 
 Nadat we de binnenplaats hebben overgestoken, 
komen we op een kleine brug met drie bogen waaronder 
de overblijfselen van twee oudere houten bruggen uit de 
13de en de 16de eeuw zijn ontdekt. Zo komen we voor de 

oorspronkelijke toegangspoort. Rond de boog in goti-
sche stijl is een rechthoekig kader afgetekend dat licht 
inspringt. Dat noemen we de feuillure, een precies afge-
meten ruimte waardoor een ophaalbrug perfect past in 
de daarvoor uitgespaarde holte. Dat verhinderde aan-
vallers de toegang tot de donjon aangezien die zonder 
deurknop of -klink geen grip hadden op de poort.

Geen kasteel zonder boerderij 
Naast de aanpassingen die het koppel Carondelet-
Brandebourg doorvoerde, beslisten zij ook om een boer-
derij die voordien uit vergankelijke materialen (hout, 
aarde, stro) was opgetrokken, te reconstrueren in steen. 
Naast de portaaltoren getuigen een schuur, een stal en 
het oude verblijf van de boer in de vorm van een kleine 
toren daar nog van. Aangezien het in die tijd niet zo 
gemakkelijk was als nu om de voorraden te beheren, 
dienden de producten van de boerderij, de graanoogst, 
het kweken van kippen, koeien en varkens, het fruit van 
de boomgaard en de groenten uit de moestuin, en het 
brouwen van bier allemaal om een steentje bij te dragen. 
Eigenaardig is dat er ook vis op het menu stond. De 
karpers aten het keukenafval en de gulzige vissen wer-

In die tijd kwam je niet vlotjes binnen in 
een donjon die noodgedwongen goed 
bewaakt was. Gasten mochten niet 
verdacht overkomen bij de wachters, die 
hen zagen naderen vanuit de prachtige 
portaaltoren, die toegang biedt tot de 
boerderij. 

01
Vastgeklonken 
bruganker

02 & 03
In de steigers… 
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den in het water van de slotgrachten van het kasteel 
gevangen en aan de tafel van de kasteelheren geserveerd. 
De boerderij, die perfect geïntegreerd is in het domein, 
maakt deel uit van het restauratieplan.

Korte leegstand
De 17de en 18de eeuw bestaat uit blanco bladzijden voor 
de donjon, die zijn rol beperkt ziet tot een tijdelijke ver-
blijfplaats voor logees. De eigenaars komen er zelden. 
Het is pas in 1925 dat een gerenommeerde Brusselse 
architect, Adrien Blomme (1878-1940), besluit om het 
versterkte huis van Crupet te kopen wanneer hij op zoek 
is naar een vakantieverblijf voor zijn gezin. Hij doet er 
grondige aanpassingen om voor een zeker comfort te 
zorgen en de vertrekken aan te passen aan de tijdsgeest. 
De uitgevoerde werken gaan natuurlijk niet zo ver als 
die van de Carondelets, die (tot onze grote vreugde) hun 
hele leven al bouwend moeten hebben doorgebracht… 
De familie Blomme heeft jarenlang wel heel fijne 
momenten beleefd in Crupet. Het was de jongste dochter 
die het huis erfde. Zij woonde er met haar echtgenoot, 
die zelfs burgemeester van het dorp is geweest. Dat toont 
aan hoe harmonieus de relatie tussen de bewoners en 
het gezin was.
 Tegenwoordig is de donjon in handen van de familie 
de Bever, die eveneens veel belang hecht aan nieuwe 
technologieën op het vlak van isolatie en thermische 
optimalisatie. Over een jaar zal het water van de Crupet 
en de Ry de Vesse opnieuw terugvloeien in de bedding 
van de slotgrachten aan de voet van de schitterende don-
jon. Het ziet ernaar uit dat het prachtige dorpje Crupet 
nog mooie tijden te wachten staan.

TOPDATUMS
1286-1299 : Bouw 
van de versterkte 
woning

1568 : Verwerving door 
het echtpaar Guillaume 
de Carondelet-Jeanne 
de Brandebourg

1925 : Verwerving door 
architect Adrien Blomme

2009 : Verwerving door 
de familie de Bever en 
restauratie

2018 : Einde van de 
werkzaamheden
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Dit kleine dorpje nestelt zich diep in de 
Ardennen, in het hart van de 
gemeente Paliseul. Het ligt in een val-
lei, die in de loop der eeuwen door de 

Our werd uitgediept. De waterloop gaf zijn naam 
aan dit kleine plaatsje dat zopas werd bekroond 
met de titel van “mooiste dorp van Wallonië”. 
Our sluit zich dus aan bij de zeven andere dorpen 
in de provincie Luxemburg en de 22 andere dor-
pen in heel Wallonië die reeds deze erkenning te 
beurt viel. 

Natuurlijke schoonheid
Echte schoonheid is natuurlijk. Om te worden 
uitgeroepen tot mooiste dorp van Wallonië, heeft 
het geen zin zich op te dirken. De charme komt 
vanzelf, zonder poespas of gedoe. Net zoals de 
andere bekroonde dorpen onderscheidt Our zich 

OUR
Idylle langs 

het water

Our, onlangs nog uitgeroepen tot mooiste 
dorp van Wallonië, biedt tal van troeven: zijn 
architecturale erfgoed, de beschermde kerk, 
zijn gastronomie, prachtige wandelingen… 
Niemand die eraan kan weerstaan! 

PA L I S E U L

Luxemburg

I  Sébastien Lambotte

Erfgoed

T O E R I S M E
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EEN 
BESCHERMDE 
KERK
  

Het hele dorp mag dan al 
Ardeense charme uitstralen, 
de kleine kerk met 
aanpalend kerkhof, die op 
een natuurstenen platform 
boven het dorp uitsteekt, is 
echt wel bijzonder. Ze is 
bereikbaar via een kleine 
stenen trap. Het is het 
meest opmerkelijke gebouw 
van het gehucht, en is sinds 
1983 een beschermd 
monument. Het is noch door 
haar omvang noch door 
haar stijl dat ze indruk 
maakt. Deze bescheiden 
kerk is gewoon bijzonder 
charmant, ook voor de vele 
artiesten die ze geschilderd 
hebben. Het gebouw kent 
een eeuwenlange 
geschiedenis. Een eerste 
kapel zou zijn opgericht in 
1500, door de heer de 
Boulin. De huidige 
configuratie van de kerk, 

Je vindt maar zelden een meer bucolisch  
kader terug dan hier. En nochtans doorkruisen 
velen deze streek zonder ook maar even 
te stoppen om te kijken wat ze te bieden heeft. 
Jammer, want veel mooier dan hier wordt 
het niet. 

met één naaf en drie 
traveeën, werd gebouwd 
vanaf 1680. De gegraveerde 
datum is nog altijd zichtbaar 
op het binnenportaal. De 
bouw liep door tot het begin 
van de 18de eeuw. In 1819 
ging de kerk in vlammen op, 
maar ze werd het jaar 
daarop al herbouwd. 
Erfgoedliefhebbers zullen 
de klokkentoren met vier 
verdiepingen weten te 
appreciëren, met een 
vierkante basis, vervolgens 
een rechte verdieping met 
daarbovenop een 
achthoekige pijl in een 
dubbele kegel.
Het is tot de dag van 
vandaag een 
bedevaartsoord. Mensen 
komen er met name met 
hun kinderen om aan de 
patroonheilige van het dorp 
bescherming te vragen 
tegen wat men in de 
Ardennen kent als “de 
klokjes van Sint-Laurentius”, 
of huiduitslag of blaren door 
verbranding. 

Erfgoed
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door zijn eigenheid, zijn karakter, zijn gastvrije 
onthaal…  Men zou het bestaan van het dorpje 
Our gemakkelijk over het hoofd kunnen zien – zo 
goed is het immers verstopt in de vallei van de 
gelijknamige rivier, omringd door bossen en een 
weelderige natuur. Je vindt maar zelden een meer 
bucolisch kader terug dan hier. En nochtans 
doorkruisen velen deze streek zonder ook maar 
even te stoppen om te kijken wat ze te bieden 
heeft. Jammer, want veel mooier dan hier wordt 
het niet. 
 Het is een typisch Ardeens dorpje, met tal van 
huizen in natuursteen. Zijn vorm doet soms den-
ken aan een versterkte burcht: omringd door de 
rivier, met de kerk die erbovenuit torent. Niets 
daarvan! Iedereen is welkom: steek gewoon een 
van de fraaie stenen bruggen met hun drie bogen 
en halvemaanvormige reling over! 

Tijdloos
Welkom in Our. Het dorp telt een negentigtal 
zielen. Men leeft er op het ritme van het water 
en het woud; de beslommeringen van de buiten-
wereld lijken ver weg. De Ardennen, die noch-
tans gekend staan als ruw, lijken hier bijna goe-
daardig. De tijd lijkt geen vat te hebben op het 
gehucht, dat zijn schoonheid in de eerste plaats 
te danken heeft aan zijn architecturale erfgoed. 
De lage stenen huizen, met dak in leisteen, ver-
lenen hun karakter aan het handvol straten. De 
goed bewaarde en onderhouden dorpskern is 
mijlenver verwijderd van de moderne verkave-
lingen die elders het landschap overheersen. Een 
bezoek aan Our, dat is alsof u teruggaat in de tijd, 
in het hart van ons Waalse erfgoed. 
 Het is dan ook verrassend om amper een paar 
honderd meter verderop, aan de top van een van 
de flanken van de vallei, Thomas & Piron terug 
te vinden, een van de grootste moderne bouw-
bedrijven in Wallonië. Een groene barrière 
schermt het dorp echter af van het industrieter-
rein. Bovendien wordt overwogen om een ring-
weg aan te leggen zodat de rust in het dorp 
bewaard blijft. De baas van het bedrijf, Louis-

Marie Piron, werkt ook op zijn manier aan het 
behoud van dit unieke erfgoed. Hij heeft met 
name meerdere panden gerenoveerd met respect 
voor de lokale architecturale tradities, waarin nu 
horecazaken gevestigd zijn. 

Genieten van de gastronomie én de 
natuur
Maar Sint-Laurentius, die in 258 stierf als mar-
telaar op een rooster in Rome, is niet enkel de 
genezer van brandwonden; het is ook de patroon-
heilige van koks en banketbakkers. Dat verklaart 
misschien de aanwezigheid in dit piepkleine dorp 
met amper 90 inwoners van meerdere uitste-
kende eetgelegenheden, waaronder een met een 
sterrenchef (zie elders). Niets wijst op een recht-
streeks oorzakelijk verband. Maar de vele toe-
risten in de streek zullen het beamen: de gastro-
nomie in het dorp is een van zijn vele troeven.
 Daarnaast zijn er ook tal van wandel- en fiet-
stochten die men vanuit Our kan ondernemen. 
Ze doorkruisen de vallei en de omliggende bos-
sen. Our biedt u de gelegenheid om onaangetaste 
bossen te verkennen, die zelfs al tijdens een korte 
wandeling van een paar kilometer hun schoon-
heid prijsgeven. 

Het dorp telt een 
negentigtal zielen. Men 
leeft er op het ritme van 
het water en het woud; de 
beslommeringen van de 
buitenwereld lijken ver 
weg. De Ardennen, die 
nochtans gekend staan als 
ruw, lijken hier bijna 
goedaardig. De tijd lijkt 
geen vat te hebben op het 
gehucht. 

Erfgoed
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6de HERDENKING  
VAN DE OMLOOP VAN  
DE ARDENNEN:  
500 oldtimers  

op de weg!

Er bestaat waarschijnlijk geen betere beschrijving 
van deze kleurrijke manifestatie dan de slogan: 
”Het grootste panorama op wielen uit de geschiedenis 

van de automobiel!” De uitspraak komt uit de 
mond van een voormalig deelnemer en baas bij 
Volkswagen, die wist waarover hij sprak. ”Het ontstaan 

en de ontwikkeling van het gesloten circuit in 1902 zijn aan 

Wallonië te danken”, vertelt Jacques Deneef, een van de 
spilfiguren van de herdenking. “In die tijd was het de 

gewoonte van een stad naar een andere te rijden, bijvoorbeeld 

Parijs-Berlijn, maar over een dergelijke afstand was het moei-

lijk het hele traject te beveiligen. De bedenker van dit circuit 

was Baron Pierre de Crawhez. Hij was heel sportief en nam 

zelf deel aan de eerste editie, maar door een ongeval kon hij 

de race niet uitrijden. Hij nam evenwel revanche het jaar 

daarna! ”
 In 2000 besliste een groep liefhebbers, waaronder 
Jean-Pierre Van den Bergen, Jean-Pierre Alvin, Jacques 
Deneef en Philippe Casse, onder het voorzitterschap van 
Bernard Dewit een vzw op te richten om de eerste race 
van 1902 te herdenken. ”Maar we wilden geen race organi-

seren”, preciseert Jacques Deneef. “Het is wel degelijk een 

herdenking. Tegelijk is het ook een formidabel instrument om 

toeristische promotie te voeren voor de Provincie Luxemburg 

en onze Ardennen. Dit gesloten circuit wordt voortaan om de 

drie jaar georganiseerd, enerzijds om het publiek niet te ver-

zadigen, maar ook omdat het helemaal op vrijwilligers draait. 

Tien van ons zijn hier het hele jaar door mee bezig en tijdens 

het evenement zijn we met zo’n vijftig medewerkers. Dit zal 

dus de zesde editie zijn.”

Uitzonderlijke oldtimers 
En spektakel zal er zijn, zoveel is zeker! Meer dan 500 
auto’s en een vijftigtal moto’s komen twee dagen lang 
dit 100 km lange circuit rond Bastenaken veroveren. 
Zaterdag 8 juli 2017 is voorbehouden aan voertuigen 
van voor 1919, die vanuit Bastenaken vertrekken. Er 
wordt een uitzonderlijke serie van Bugatti’s aangekon-

Sinds 2002 herdenkt de Omloop van 
de Ardennen om de drie jaar de 
allereerste automobielrace op de weg 
op gesloten circuit, die in 1902 
plaatsvond. Het is telkens weer een 
bijeenkomst van oudjes die er nog 
verbazend jong uitzien! 

B A S TO G N E

Luxemburg

I  Marc Vanel

Erfgoed
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digd! De volgende dag wordt het startschot in Libramont 
gegeven en is het de beurt aan voertuigen van 1919 tot 
1970 (1926 tot 1960 voor de moto’s). ”Verder dan die datum 

willen we niet gaan, want we willen onze eigen ambities ook 

niet overschrijden”, aldus Jacques Deneef, tevens een van 
de beheerders van Autoworld in Brussel. Militaire of com-

merciële voertuigen worden niet toegelaten. Wie uit het bui-

tenland komt, voornamelijk uit Nederland, Engeland, 

Duitsland en Zwitserland, mag behalve in het weekend ook 

op donderdag rijden.”
 Dit voor onze contreien bijzondere evenement brengt 
altijd heel wat volk op de been, niemand wil dit missen. 
En in 2017 wordt het publiek verwend, want naast een 
mooie tentoonstelling, gewijd aan Audi, kan het in een 
kiosk op de place Général Mc Auliffe, in het centrum 
van Bastenaken, ook negen uitzonderlijke auto’s bewon-
deren, waaronder een DeDion uit 1903 (die dat jaar aan 
de race deelnam!), de FN-auto van Albert I of de eerste 
Germain, die bijna 60 jaar in een garage stilstond. Er 
staan dus enkele mooie ontdekkingen in het 
vooruitzicht!

www.circuit-ardennes.be

DE ABDIJTOCHT
  

Een nieuw jaar, een nieuwe inkleding 
voor de Stars Rally Télévie, die op 15 
oktober 2017 zijn 10de verjaardag zal 
vieren. De organisatoren bieden u de 
kans om de mooiste Waalse wegen te 
verkennen aan boord van een oldtimer 
of supercar, in het gezelschap van een 
beroemdheid uit de sportwereld of de 
showbiz… Bedoeling is uiteraard om zo 
veel mogelijk geld in te zamelen voor 
Télévie, de Waalse tegenhanger van 
Levenslijn, en zo het onderzoek naar 
kanker en leukemie te steunen… 
Dit concept, bedacht door voormalig 
racepiloot Willy Braillard en Allan Sport, 
past in de “autopool” van de Challenge 
Allan Sport, die verder ook golf, tennis 
en jogging omvat. De organisatoren van 
de Stars Rally Télévie weten elk jaar een 
ander thema en verschillende parcours 
te bedenken. Dit jaar nemen ze de 
deelnemers mee naar de prachtige 
Ferme de l’Abbaye de la Ramée, en 
onderweg doorkruisen ze Waals-Brabant 
en stoppen ze nog in een andere abdij, 
die van Villers-la-Ville. 
Vertrek- en aankomstplaats is het 
Autoworld-museum in Brussel, dat voor 
de gelegenheid al vanaf 
vrijdagnamiddag een aantal supercars 
tentoon zal stellen. Er zijn twee parcours 
ingericht: een voor de oldtimers, het 
andere voor de moderne GT’s. Zo 
vermijdt men problemen op de kleine 
landwegen, aangezien beide soorten 
wagens er toch een verschillende rijstijl 
op nahouden!

www.starsrallyetelevie.be

ZATERDAG 8 JULI
BASTOGNE
(Place MacAuliffe)
Vanaf 9u.: tentoonstelling 
en vertrek van de 
voertuigen vanaf de 
oertijd tot 1918
Om 10u.: vertrek van de 
voertuigencategorie 
Bugatti, Packard en 
andere merken

MARCHE
Van 12 tot 14.30u.:
doortocht en halte van de 
voertuigen op de parkings 
van stadhuis en Quartier 
Latin

BASTOGNE
(Place MacAuliffe)
Vanaf 16u.: aankomst en 
tentoonstelling van de 
voertuigen

ZONDAG 9 JULI
BASTOGNE
(Place MacAuliffe)
Vanaf 9u.: tentoonstelling 
van de merkenplatformen 
voor hun vertrek om 10u.

LIBRAMONT
Vanaf 8u.: vertrek van de 
voertuigen 1919-1941
Vanaf 10u.: vertrek van de 
voertuigen 1942-1970

NEUFCHATEAU
Doortocht van de 
voertuigen van 8.30 tot 
11.20u.

HABAY
Doortocht van de 
voertuigen van 9.50 tot 
12.25u.

FLORENVILLE
Doortocht van de 
voertuigen van 10.50 
tot 14u.

BASTOGNE
Vanaf 15u.: aankomst en 
tentoonstelling van de 
voertuigen

ZATERDAG 8 JULI

ZONDAG 9 JULI

Erfgoed
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THE PLACE TO 
BE WAW !
— Special Bier en Erfgoed

Erfgoed

Tumulus van Glimes
INCOURT

De tumulus van Glimes is 15 meter hoog en heeft een doorsnee van 
52 meter. Het is een van de grootste en indrukwekkendste grafheuvels 
in België. In de loop der eeuwen is de geschiedenis van deze tumulus, 
die begon met een Gallo-Romeins graf, vele malen herschreven aan 
de hand van legendes en volkstradities. Van het graf zelf is niets meer 
over – het is vele malen geplunderd – maar de schoonheid en groots-
heid van deze aardheuvel op het Brabantse vlakke land is ongeschon-
den gebleven.

www.hesbayebrabanconne.be

Brouwerij Jandrain-Jeandrenouille
JAUCHE

De hoeve “La Féculerie” is een indrukwekkend vierhoekig complex dat tussen 
de 14de en de 18de eeuw is gebouwd. Sinds 2006 is hier een artisanale brouwerij 
gevestigd. Het eerste bier dat hier werd gemaakt, is het inmiddels befaamde 
IV Saison, een natuurlijk blond bier van 100% gerstemout. Ook worden hier 
twee bieren van de Broederschap van Jan van Nijvel gebrouwen: Djan d’Nivèle, 
een licht, op fles gegist blond bier, en Archiduc, een op fles hergiste niet-ge-
pasteuriseerde variant met subtiele toetsen van specerijen die perfect bij de 
taart Al Djote past.

www.brasseriedejandrainjandrenouille.com
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De kerk van Herve met haar 
gedraaide klokkentoren
HERVE

Deze dorpskerk is gewijd aan Maria en Johannes de Doper. De zware 
toren is in de 13de eeuw gebouwd; de kerk zelf dateert van de 17de eeuw. 
Opvallend is de gedraaide toren. Een constructiefout die al eeuwenlang 
heel wat nieuwsgierige bezoekers trekt.

www.paysdeherve.be

Château de Crawhez et  
la ferme-château de l’Aguesse
CLERMONT SUR BERWINNE

Clermont is een van de mooiste dorpen van Wallonië. De huizen aan de Place de la Halle 
vormen een mooi voorbeeld van de Luikse Lodewijk XIII-, XIV- en XV-stijl. Het dorp 
wordt omringd door het wallenlandschap van het Land van Herve en vormt een har-
monieus geheel van bakstenen, wit stenen en leistenen gebouwen. De architectuur vertelt 
een vredige geschiedenis en nodigt uit tot een wandeling – tot aan het kasteel van 
Crawhez en de kasteelhoeve L’Aguesse bijvoorbeeld.

www.beauxvillages.be

Musée de La Boverie
LUIK 

Het nieuwe museum in het Parc de la Boverie vormt een geslaagde 
combinatie van erfgoed en innovatie. Het voormalig paleis voor de 
schone kunsten, een getuige van de Wereldtentoonstelling van 1905, 
heeft er een uiterst 21ste-eeuwse glazen vleugel bij gekregen die 
uitkijkt op de Maas. In deze cultuurtempel is zowel hedendaags werk 
als historische kunst te vinden. Ter gelegenheid van de 200ste 
geboortedag van John Cockerill wordt een tentoonstelling aan hem 
gewijd. Een museum dat het verleden en de toekomst met elkaar 
verbindt en waar volop technische en visuele objecten te ontdekken 
vallen, elk met een eigen verhaal.

www.laboverie.com
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De gastronomische route 
door het Pays des Lacs 
nodigt u uit voor een bezoek 
bij producenten die maar al te 
graag hun kennis en de 
kwaliteit van hun producten 
met u willen delen, tijdens 
gezellige ontmoetingen met 
heerlijke degustatiesessies. 
Deze route voert u langs 
Chimay, Sivry-Rance, 
Beaumont, Thuin, Walcourt, 
Couvin en Viroinval. U zult 
niet alleen genieten van de 
diverse landschappen en 
historische gebouwen, ook 
de heerlijke smaken van deze 
regio zullen u weten te 
verleiden!

1

ESPACE CHIMAY
Ontdek de “Chimay Experience”, 
een permanente interactieve 
tentoonstelling waar u alles te 
weten komt over de geschiedenis en 
de productie van de 
trappistenbieren en -kazen van 
Chimay, die al meer dan 150 jaar 
garant staan voor traditie en 
authenticiteit. Het bezoek wordt 
afgesloten met een degustatie.

Rue de Poteaupré 5
B-6464 Bourlers
+32 60 21 14 33
www.chimay.com

WALLONIE IS DOL  
OP AL WAT LEKKER IS, 
MEER DAN OOIT  
IN 2017!

 

2

BOULANGERIE SOLBREUX
Al sinds 1842 houden zes 
generaties een mooie traditie in 
ere. Het huis Solbreux 
vervaardigt de echte makarons 
van Beaumont, heerlijke koekjes 
op basis van geplette amandelen 
en suiker die op ambachtelijke 
wijze, met de duim en een 
zilveren lepel, hun vorm krijgen. 

Rue de Binche 6
B-6500 Beaumont
+32 71 58 80 67
www.solbreuxdecamps.be

3

DISTILLERIE DE BIERCÉE
Een unieke Belgische 
distilleerderij van eaux-de-vie 
met verschillende fruitsmaken, 
gevestigd op een historische site 
langs de Napoleonroute. Eau de 
Villée, P’tit Péket, Poire Williams 
N°1 en andere alcoholische 
dranken worden hier 
gedistilleerd volgens de aloude 
regels van de kunst. De 
distilleerderij kan volledig 
worden bezocht, en bevat een 
degustatieruimte met een 
uitgebreide selectie Belgische 
producten.

Rue de la Roquette 36
B-6532 Ragnies
+32 71 50 00 50
www.distilleriedebiercee.com

4

CHOCOLATERIE VANLIEFF’S
Dit traditionele adres in de buurt 
van Walcourt, dat al sinds 1988 
garant staat voor ambachtelijke 
kwaliteit, doet liefhebbers van het 
betere snoepgoed steevast 
watertanden. U kunt in groep in 
het atelier ontdekken hoe de 
pralines en ander lekkers worden 
vervaardigd, of zelf in de winkel 
uw keuze gaan maken.

Allée J. F. Kennedy 2
B-5650 Chastrès
+32 71 63 46 30
www.chocolaterie-vanlieffs.com

5

ESCAVÈCHE  
LA MADELEINE - ESCAVIR
Philippe en zijn twee zonen 
bereiden verschillende gerechten 
voor op basis van vis, zoals filets en 
rillettes van forel of zalm, maar ook 
de beroemde “escavèche de 
Chimay” die zeer populair is in de 
streek en in die onlangs het 
BGA-label (beschermde 
geografische aanduiding) kreeg 
toegewezen. Hier worden oude 
familiale recepten voor traditionele 
bereidingen met een witte of 
bruine saus in ere gehouden.

Rue Jean Chot 35
B-5670 Olloy-sur-Viroin
+32 60 39 00 35
www.escavir.be

Erfgoed
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NOG MEER RONDRITTEN
  

Een nieuwe, uitgebreid geïllustreerde brochure 
stelt 27 gastronomische rondritten voor in het 
hele Waalse grondgebied, die de diversiteit, 
kwaliteit en originaliteit van de beste Waalse 
streekproducten in de kijker zetten. Profiteer van 
uw bezoek om ambachtslieden en producenten 
te ontmoeten die trots zijn op hun knowhow en 
identiteit. Om u alvast een voorsmaakje te 
geven, nemen we u mee naar de Lacs de l’Eau 
d’Heure. Laat Wallonië u inspireren om ook in 
2017 van het leven te genieten!

Ontdek alle informatie over “Smullen in 
Wallonië”, de downloadbare themaroutes, een 
up-to-date evenementenkalender, ideeën voor 
overnachtingen en nog veel meer op de website.

www.lawalloniegourmande.be

TE PROEVEN
 ― De “escavèche de Chimay” (koude 

bereiding op basis van gegaarde vis 
en een azijnsaus)

 ― De “boulette” van Romedenne, Surice 
of Beaumont (verse kaas van 
koemelk) 

 ― De chocoladelekkernijen van La 
Dacquoise in Gozée (Thuin) 

 ― De magret en foie gras van de Ferme 
de la Sauvenière in Hemptinne 
(Florennes)

 ― De bieren van de Brasserie de 
Silenrieux

TE ONTDEKKEN
 ― Brasserie des Fagnes in 

Mariembourg: www.fagnes.be
 ― Les Lacs de l’Eau d’Heure:  

www.lacsdeleaudheure.be
 ― Treignes, het Museumdorp:  

www.treignes.info

INFOS
Maison du Tourisme du Pays des Lacs 
Route de la Plate Taille 99
B-6440 Boussu-lez-Walcourt
+32 71 59 69 19
www.visitpaysdeslacs.be

Erfgoed
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I Dossier réalisé par Christian Sonon

JOHN COCKERILL, EEN 
VERVOLGVERHAAL
Toen John Cockerill 200 jaar geleden naar Seraing kwam, 
beleefde de regio een oerknal: een ongelofelijk avontuur dat van 
België de tweede economische macht in de hele wereld maakte! 
En het verhaal eindigt nog niet, dankzij Cockerill Maintenance & 
Ingénierie dat nu de fakkel overneemt van het Engelse genie van 
de werktuigkunde.

DE ORANGERIE, TUSSEN 
VERLEDEN EN TOEKOMST

COCKERILL MAINTENANCE 
& INGÉNIERIE

TWEEHONDERD JAAR:  
GROOT FEEST

SERAING,  
29 JANUARI 1817
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CMI zag het levenslicht in 1982 en stond voluit 
voor Cockerill Mechanical Industries. De focus 
van deze dochtermaatschappij van de Groep 
Cockerill-Sambre, voorbestemd om het vlag-

genschip te worden van de onderneming, lag op mecha-
nische constructies. Om de openstelling van de markten 
en de verscherpte concurrentie het hoofd te bieden beslo-
ten de Luikse en Henegouwse staalfabrieken te fusione-
ren. Daardoor verlegde het historisch  zwaartepunt van 
Cockerill zich stapsgewijs van de mechanische construc-
tie naar de staalindustrie en kreeg CMI, Cockerills erf-
genaam op het vlak van toelevering, een niet-strategische 
rol toebedeeld. De eerste twintig jaar werden gekenmerkt 
door herhaaldelijke financiële verliezen, gecompenseerd 
via herkapitalisatiemaatregelen.

Een overname als uitdaging 
Uitgerekend in deze moeilijke omstandigheden besloot 
Bernard Serin, gedelegeerd bestuurder van Cockerill-
Sambre in 2002 om het bedrijf over te nemen en nieuw 
leven in te blazen. In datzelfde jaar werd de groep 
Arcelor opgericht. Een gewaagde onderneming waar-
voor ook Pierre Meyers, voormalig financieel directeur 
van Cockerill-Sambre en later Usinor, te vinden was. 
Hij besloot samen met Bernard Serin in dit avontuur te 
stappen.  “In 2002 was het bedrijf niet langer up-to-date voor 

de markt”, licht Bernard Serin toe. “Bij CMI leek de tijd wel 

20 jaar te hebben stilgestaan. Ondertussen was de wereld hele-

maal veranderd. Voordien had elk land een nationaal para-

depaardje dat over bepaalde technologieën beschikte. Wanneer 

het land nood had aan een nieuwe technologie kocht dit bedrijf 

een licentie aan. Zo kon CMI onder licentie van Westinghouse 

de kernen van de Belgische kernreactoren bouwen. In 2002 

lijkt dit model evenwel volledig voorbijgestreefd. De markt 

raakt geglobaliseerd, mensen reizen de wereld rond, spreken 

Engels en kennis wordt gedeeld via internet…” 
 Zodra CMI opnieuw onafhankelijk is, neemt de 
nieuwe voorzitter meteen de broodnodige maatregelen 
om het concurrentievermogen op te krikken. Hij is van 
mening dat engineering – een zeer conjunctuurgevoelige 

afdeling – te invloedrijk is geworden vergeleken met de 
onderhoudsactiviteiten en zet voor deze laatste een actief 
en zeer doelgericht aankoopbeleid op poten, aanvanke-
lijk in Europa en later daarbuiten. Het tweede luik van 
zijn strategisch plan betreft een verruiming van de tech-
nologieportfolio die in 2002 voornamelijk bestond uit 
krachtketels gebaseerd op verticale technologie, verzin-
kingslijnen voor de staalindustrie en geschutkoepels 
bestemd voor 90 mm-kanonnen. Om de wisselwerking 
tussen de twee divisies kracht bij te zetten, gaat de 
onderneming verder onder de naam Cockeril l 
Maintenance & Ingénierie.

Vijf sectoren en 4600 medewerkers wereldwijd
De huidige stabiele positie van de onderneming berust 
op vijf pijlers: CMI Energy, gespecialiseerd in het ont-
werp, de levering, montage en inbedrijfstelling van de 
stoomgeneratoren voor elektriciteitsproductie- en 
warmtekrachtkoppelingsunits; CMI Defence, onbe-
twiste technologische leider op het vlak van licht- en 
middengewicht pantservoertuigen; CMI Industry, 
gespecialiseerd in industriële processen, meer bepaald 

CMI VERLENGT 
DE COCKERILL-SAGA

De komst van John Cockerill naar Seraing in 1817 is een mijlpaal in onze 
industriële evolutie. Vandaag vieren we de 200ste verjaardag van dit 
historisch feit en van een kroniek die ouder is dan het bestaan van België. 
Anno 2017 houdt Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI) de innovatieve 
en creatieve geest van deze geniale Engelsman levend in meer dan 
20 landen over de hele wereld.
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mechanische, thermische en chemische uitrustingen 
voor de koude staalindustrie en de aeronautische sector; 
CMI Environment, voornamelijk actief in sectoren als 
behandeling van water, rookgassen, vaste afvalstoffen 
en op het vlak van energie-efficiëntie. Tot slot is er 
CMI Services, die de klanten bijstaat in het operationeel 
beheer van hun industriële installaties. 
 In samenhang met deze ontwikkelingen bespoe-
digde Bernard Serin ook het internationaliseringspro-
ces van de groep. Vandaag is CMI actief in het ontwerp, 
de implementatie, modernisering en het onderhoud 
van industriële uitrustingen over de hele wereld. 
Ondanks de sterke verankering in de Luikse regio, met 
het kasteel van Seraing dat fungeert als ‘hoofkwartier’, 
telt de groep zo’n 4600 werknemers (met 44 nationa-
liteiten) verspreid over een kleine 80 ondernemingen 
wereldwijd. De omzet bedraagt inmiddels meer dan 
1,2 miljard euro.

Permanente vorming van experts
Naar het voorbeeld van John Cockerill beschouwt CMI 

zijn medewerkers als voornaamste kapitaal. Engineering 
of serviceafdeling, commerciële of technische poot, 
management of expertise… de knowhow van eender 
welke afdeling binnen het bedrijf is onmisbaar voor de 
realisatie van CMI-producten en -diensten.
 De moderne industriële wereld heeft nood aan spe-
cialisten op alle terreinen, ook op de meest onverwachte 
plekken. Zo zijn er de industriële alpinisten die onder-
houdswerkzaamheden uitvoeren op installaties die 
onbereikbaar zijn met de klassieke middelen. Of geur-
experten met een dermate geoefend reukorgaan dat ze 
geuren kunnen opsporen die verband houden met indus-
triële of menselijke activiteiten.
 De experts van CMI volgen een permanente vorming 
om het technisch, economisch en ecologisch prestatie-
niveau van de bestaande uitrustingen te verhogen. Dat 

Naar het voorbeeld van John Cockerill beschouwt CMI 
zijn medewerkers als voornaamste kapitaal. Engineering 
of serviceafdeling, commerciële of technische poot, 
management of expertise… de knowhow van eender 
welke afdeling binnen het bedrijf is onmisbaar voor de 
realisatie van CMI-producten en -diensten.



Dossier

© CMI

70

nr.37

De CMI-awards 
2017
  

In 2016 besliste CMI om intern een 
wedstrijd te organiseren om de 
acties op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord en 
milieubewust ondernemen in de 
schijnwerpers te zetten en te 
belonen. CEO Bernard Serin ziet 
daarin een kans om te focussen 
op de innovatiedynamiek en de 
groepscohesie binnen de 
projecten.
Dit jaar bekroonde de 
internationale jury die deze 
tweede CMI-Awards voorzat, drie 
projecten in drie verschillende 
sectoren.

Gezondheid en Veiligheid: 
bescherming tegen mijnexplosies 
en springtuigen 
Het gaat om een minuscuul 
toestelletje met een grote impact 
op de veiligheid van personen. Als 
schokdemper kan het 
levensreddend zijn voor militairen 
in een tank omdat het hen 
beschermt tegen mijnexplosies 
onder hun voertuig. Bij eventuele 
explosies leidt het apparaatje dat 
zich onder de zetels bevindt, de 
schokgolf af waardoor de impact 
onder de kritieke zitplaatsen 
afneemt.
Defensie is niet de enige sector 
die interesse kan hebben in een 
dergelijk toestel. Deze 
schokdemper kan ook zeer 
doeltreffend zijn op het vlak van 
verkeersveiligheid, in het 
spoorverkeer of zelfs bij 
humanitaire hulp. Het hulpmiddel 
vangt in dat geval de schok op van 
materiaal dat bij de noodlijdende 
bevolking wordt gedropt.

kan van belang zijn in hun werkzaamheden aan een 
stookketel, een walsmachine, een locomotief of een 
windturbine. Zo werd in 2015 onder meer het Centre 
d’Expertise Soudage (CES) opgericht dat momenteel een 
twintigtal experts tewerkstelt. Deze specialisten op het 
vlak van lastechnieken kunnen in Seraing gebruikmaken 
van een atelier uitgerust met hightechapparatuur zoals 
gerobotiseerde booglascellen en lastoestellen met 
elektronenbundel.

Technologieën zonder grenzen
Naast de vakgebieden worden ook de werktools afge-
stemd op snellere, meer to the point en efficiëntere pres-
taties. Computerondersteunde technologieën, onder 
meer in 3D, en open sources zijn de norm geworden. De 
geconnecteerde bril waarmee de operatoren op de site 
en de ingenieurs van op afstand ‘live’ kunnen samen-
werken aan een en dezelfde onderhoudsopdracht is hier-
van een voorbeeld.
 De technologieën en teams kennen geen grenzen. Ze 
waaieren uit en vestigen zich daar waar hun aanwezig-
heid noodzakelijk is. Uitrustingen en diensten passen 
zich aan de noden en eigenschappen van de locaties aan 
(de zon in Mexico en Zuid-Afrika, de verwerking van 
afval uit de petroleumindustrie in Saoedi-Arabië, de 
behandeling van geuren in Macau…). Deze drang om de 
wereld te veroveren, ingegeven door John Cockerill, gaat 
niet alleen om het beheersen van technologieën, maar 
evenzeer over de kennis van lokale culturen, wetgevin-
gen, infrastructuren en eigenheden.
 Diversificatie, knowhow van de medewerkers, stre-
ven naar innovatie en vermogen om uitdagingen aan te 
gaan en om te zetten in industriële opportuniteiten zijn 
de vier pijlers waarmee het CMI-model zich onder-
scheidt, de vier waarden die ook het credo van John 
Cockerill samenvatten. Beladen met deze kostbare erfe-
nis moet het bedrijf een antwoord formuleren op de 
belangrijkste uitdagingen van morgen: beschikbaarheid 
van energie, milieuproblematiek, bevolkingstoename, 
expansie van de digitale technologie, gezondheid… We 
mogen stellen dat de erfenis in goede handen is!

Innovatieprijs: 
onderhoudskraan voor 
zonnereceptoren
Deze kraan maakt deel uit van het 
Atamaca 1-project in Chili 
waarvoor CMI Solar zonne-
energiereceptoren op basis van 
gesmolten zouten ontwikkelde. Dit 
is een technologie waarmee we 
energie kunnen opslaan en de 
centrale dag en nacht kunnen 
laten werken. Deze receptoren 
bevinden zich op de top van een 
betonnen toren op meer dan 200 
meter hoogte. Deze zonnepanelen 
moeten zeer vaak worden 
gecontroleerd en onderhouden. 
De kraan met gondel, bedacht 
door CMI, heeft een actieradius 
van 360° waardoor hij de volledige 
buitenzijde van de receptor kan 
bereiken. Een concept waarmee 
we de markt een compleet 
product kunnen aanbieden dat 
bestaat uit zonne-
energiereceptoren samen met hun 
onderhoudssysteem.

Milieuprijs: 
pomp op zonne-energie (water 
oppompen via zonlicht) 
Het pompsysteem op zonne-
energie ontwikkeld door CMI 
Balteau voorziet waterpompen 
van stroom via fotovoltaïsche 
zonnepanelen. Een concept dat 
uitermate geschikt is voor de 
Afrikaanse plattelandsgebieden 
waar men vaak uren onderweg is 
om water te putten. Deze pomp op 
zonne-energie kan dorpen zonder 
elektriciteitsaansluitingen en een 
gebrek aan middelen om fossiele 
energiebronnen te financieren, 
van water voorzien. Het project 
wordt momenteel tot uitvoering 
gebracht en mocht al een 
bestelling noteren voor 50 diepe 
boorputten in Kenia. Dit project 
kadert eveneens in de 
bewustmaking van het gebruik 
van hernieuwbare energiesoorten 
die fossiele brandstoffen op 
termijn moeten vervangen.
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In de 19de eeuw speelde John Cockerill een rol in de 
ontwikkeling van het spoor en maritiem transport, 
de uitrusting van het nieuwe Belgische leger en de 
staalproductie. Vandaag gaat CMI geen enkele uit-

daging uit de weg om een geactualiseerde versie van 
deze technologieën te brengen, afgestemd op de heden-
daagse noden. Met innovatie, het concept dat al 200 jaar 
deel uitmaakt van het Cockerill-DNA, treedt men meer 
dan ooit in de voetsporen van het oorspronkelijke brein. 
“Innovatie is een mentaliteit, een gemene deler in al onze 
bezigheden en een cruciale waarde die ons allen aan-
stuurt”, aldus Bernard Serin. Enkele voorbeelden die zijn 
woorden kracht bijzetten:
 
Defensie
De bescherming van volkeren en territoriums is een 
gegeven van alle tijden. Er is een wereld van verschil 
tussen de kanonnen van 200 jaar geleden en de hightech-
geschuttorens of simulators en drones van vandaag. De 
intense samenwerking tussen ingenieurs gespecialiseerd 
in wapens en ervaren militairen leidde tot de ontwikke-
ling van geschuttorensimulators – al dan niet aan boord 
– die de gebruikers virtueel onderdompelen in verschil-
lende situaties en hun opleiding in een zo realistisch en 
veilig mogelijk kader laten verlopen. De recente koppe-
ling van een geschuttoren aan een drone moet het inno-
vatieve karakter in deze sector nog versterken.
 

Energie
John Cockerill was een van de pioniers op het vlak van 
stoomtoepassingen. Zijn machines dienden voor de ener-
gievoorziening van productie-tools uit die tijd. Vandaag 
staat er ten noorden van Upington in Zuid-Afrika, op 
de top van een 200 m hoge toren een ultramoderne 
stoomturbine geënt op Cockerills uitvinding. Deze 
stoomturbine ligt te midden van een zonne-energiepark 
in de woestijn dat elektriciteit produceert voor 70.000 
gezinnen. Hoe gesofisticeerd deze zonne-energieturbine 
ook mag zijn, het blijft een klassieke turbine. Men vindt 
er warmtewisselaars, scheidingsbuffervaten, overver-
hitters, isolatiesystemen en ventielen: allemaal onder-
delen van de stoommachine die John Cockerill 200 jaar 
geleden al ontwikkelde. De hedendaagse turbine beant-
woordt evenwel aan de huidige noodzaak om op een 
alternatieve manier energie te produceren en te 
stockeren.

Milieu
Pas tegen het einde van de 20ste eeuw is de maatschappij 
zich bewust geworden van het belang van milieubehoud. 
Vandaag levert CMI oplossingen voor de toegankelijk-
heid tot drinkwater of voor afvalverwerking op maat 
van de rurale, stedelijke of industriële context. Als voor-
beeld halen we de waterzuiveringsinstallatie in Macau 
(China) aan, uitgerust met een nieuwe geurbehande-
lingsunit met biofilters en actievekooltorens.

INNOVATIE, EIGEN  
AAN HET DNA  
VAN DE ONDERNEMING
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Dit enorme industriële avontuur startte dus in 
1817, op 29 januari om precies te zijn, in 
Seraing. John en Charles-James Cockerill 
kochten van Wil lem I,  koning der 

Nederlanden, de vroegere zomerresidentie van de prins-
bisschoppen van Luik en installeerden er hun machines. 
De twee broers wisten goed waar ze mee bezig waren. 
John (°1790) was amper 12 jaar toen hij als arbeider aan 
de slag ging in het textielatelier van zijn vader in Luik. 
De leergierige knaap verdiepte zich tussendoor in de 
basisprincipes van ketelbouw en mechanica. Als 
18-jarige kreeg hij al de leiding van het familiale pro-
ductieatelier. Vijf jaar later, toen zijn vader aan welver-
diende rust begon te denken, nam John samen met zijn 
broer alle activiteiten over. 
 De ambitieuze broers wilden stoommachines bou-
wen, zoals in Engeland waar deze in opmars waren sinds 
de tweede helft van de 18de eeuw. Voor die volledig meta-
len machines moesten ze samenwerken met smelterijen 
en smederijen, maar al snel begrepen ze dat ze dat ijzer 
beter zélf konden produceren om controle te krijgen over 
alle productiestappen.
 Hiervoor zochten ze een grote site. Ze kochten het 
kasteel van Seraing en de aangrenzende terreinen op de 
oever van de Maas. De ligging was ideaal, met in de 
nabije omgeving ijzererts, kalksteen, steenkool en de 
nodige arbeidskrachten, alles wat nodig was om het staal 
te fabriceren dat vereist was voor hun corebusiness van 
machinefabrikant.
 Aan het einde van de Napoleontische oorlogen was 
Seraing een dorp met nog geen 2.000 zielen, vooral boe-
ren, ambachtslui en steenkooldelvers. Het avontuur van 
de hoogovens zou de streek een enorme boost geven en 
arbeidskrachten uit alle windstreken aantrekken. 

Toen John Cockerill 200 jaar geleden 
naar Seraing kwam, stortte hij de hele 
Luikse regio in een enorme revolutie. 
Een ongelofelijk avontuur van steenkool 
en ijzer, getemd door de mens, met 
uitvindingen en constructies: Wallonië 
werd een industriële parel, België werd 
de tweede economische macht ter 
wereld…

SERAING OP 29 JANUARI 1817:
EEN INDUSTRIEEL 
SPROOKJE BEGON…

De industriële revolutie is een feit en breidt zich vanuit 
Seraing stroomafwaarts uit, langs de Maas. België  
is op dat ogenblik nog Hollands: de handel is dus 
logischerwijze op het noorden gericht, mede onder impuls 
van koning Willem van Oranje. De productie dient 
vooral voor de uitrusting van de havens, de vloot en de 
grote staatswerven.
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Het eerste geïntegreerde industriecomplex
Op de nieuwe site in Seraing installeert John Cockerill 
een spinnerij en werkplaatsen voor de bouw van stoom-
machines. In 1826 wordt de eerste cokesoven in gebruik 
genomen: het is de eerste hoogoven van dit type in 
België. Daarna volgen smelterijen, smederijen, walserijen 
en constructiewerkplaatsen. Door de diverse fabrieken 
die ze nodig hebben op één site bijeen te brengen, creë-
ren de twee broers het allereerste geïntegreerde indus-
triecomplex. Ondertussen rijgen ze de technologische 
innovaties aan elkaar (puddelovens, cokesfabriek, stoom-
machines) en leggen ze de basis voor een moderne 
onderneming. De industriële revolutie is een feit en 
breidt zich vanuit Seraing stroomafwaarts uit, langs de 
Maas. België is op dat ogenblik nog Hollands: de handel 
is dus logischerwijze op het noorden gericht, mede onder 
impuls van koning Willem van Oranje. De productie 
dient vooral voor de uitrusting van de havens, de vloot 
en de grote staatswerven. Na de Belgische Revolutie van 
1830 beleeft de onderneming een wat hachelijke periode. 
John Cockerill komt er echter dankzij zijn expertise zelfs 
sterker uit, want België zal met spoed een spoorwegnet 
ontwikkelen omdat Nederland de Schelde en andere 
waterwegen blokkeert. De industrieel stort zich met 
succes op de productie van locomotieven, treinwagons 
en rails. Het jonge België is ook afnemer van affuiten 
voor kanonnen. Cockerill waagt zich voorts aan de con-
structie van bruggen, vaartuigen en pompinstallaties 
voor de mijnbouw. 

COCKERILL  
IN DE  
ROMANTIEK
 

In de 19de eeuw geniet John 
Cockerill internationale faam. 
Het door hem gecreëerde 
industriële complex is enig in 
zijn soort en inspireert zelfs 
grote namen uit de literatuur. 
Zo schrijft Théophile Gautier 
in Un tour en Belgique (in 
1836 gepubliceerd in Parijs, 
na de rondreis die hij samen 
met Gérard de Nerval 
maakte): “Vlak bij Luik dampt 
en kookt Serin (sic) waar de 
fabrieken van de heer 
Cockerill liggen. De 
smederijen van Lemnos, met 
hun drie arme cyclopen, 
stelden weinig voor naast 
deze immense gebouwen, 
altijd zwart van kool, altijd 
rood van vuur, waar metalen 

vloeien als bergstroompjes, 
waar men puddelt, waar men 
ijzer uithamert, waar de 
enorme elementen worden 
gefabriceerd die het stalen 
karkas van stoommachines 
worden. De industrie wordt 
hier verheven tot poëzie en 
laat de uitvindingen uit de 
mythologie ver achter zich.”

In de 19e eeuw onderscheiden de ingenieurs 
van Cockerill zich met het studiewerk voor tal 
van zeer opgemerkte kunstwerken zoals de 
hangbrug van Seraing, recht tegenover het 
kasteel, die in 1843 werd gebouwd.
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Wist u dat niet John maar zijn 
vader William Cockerill reeds in 
1799 de weg heeft bereid voor 
de industriële revolutie in het 
latere België? En dat dit 
avontuur niet in Seraing begint, 
zelfs niet in Luik maar in 
Verviers? Dan raadt u allicht 
ook dat William Cockerill niet 
voor steenkool, ijzer en 
hoogovens naar het Luikse 
bekken is gekomen, maar voor 
de wolindustrie en het water 
van de Vesder. Verviers was 
immers door de eeuwen en 
dankzij de kwaliteit van zijn 
zachte water opgeklommen tot 
Europees centrum van de 
wolnijverheid. Cockerill was 
een bekwame technicus die 
nagenoeg álles wist van de 
befaamde Engelse 
textielmachines. Ten tijde van 

Cockerill wil blijven groeien. Hij start een geografische 
en sectorale expansie die hem aanzet tot een stroom van 
overnames, aankopen en investeringen: steenkoolmij-
nen, concessies voor ijzermijnen, zinkmijnen in het 
Pruisische Rijnland, textiel in Polen en Barcelona. 
Cockerill verwerft wereldfaam door de Luikse regio uit 
te bouwen tot een van de belangrijkste centra van de 
industriële revolutie op het Europese vasteland.

België: de tweede economische  
macht ter wereld
John Cockerill overlijdt in 1842 en de onderneming is 
tijdelijk stuurloos. Zijn begunstigde erfgenamen richten 
met steun van de Belgische overheid de Société Anonyme 
John Cockerill op, met als doelstelling de vestigingen in 

Cockerill begreep zeer goed welke perspectieven de scheepsbouw in petto had voor de staalcon-
structie. In 1824 liet hij in Antwerpen een scheepswerkplaats voor stoomboten bouwen: Cockerill 
Yards. In 1874 werd een nieuwe scheepswerf ingehuldigd in Hoboken. De eerste “steamers” waarmee 
Stanley de Congostroom zou opvaren, liepen hier van stapel. Ook de vaartuigen van de Compagnie 
Maritime Belge du Congo kwamen van hier, net zoals de veerboten met bestemming Dover. Eén 
daarvan was de Prince Baudouin uit 1933 die een wereldrecord vestigde voor schepen van dit type, 
met een snelheid van 25,25 knopen. Er werden oceaanstomers gebouwd, kanonneerboten, fregatten, 
aken… om onder Belgische of buitenlandse vlag te varen: tot 1959 zo’n 800 schepen voor de grote 
vaart en 1.800 lichters en andere vaartuigen zonder motor. In de jaren 80 leidde liquiditeitstekort 
tot het faillissement. De scheepswerf werd overgenomen door Boel dat in 1994 op zijn beurt ter 
ziele ging.

DE 
SCHEEPSWERF 
VAN HOBOKEN

de oorlog met het Frankrijk van 
Napoleon vluchtte hij voor de 
hongersnood die de Britse 
eilanden teisterde. Hij trachtte 
tevergeefs zaken te doen in 
Rusland en in Zweden, maar 
zag slaagkansen met de bouw 
van machines om wol te 
kaarden en te spinnen. Hij trok 
zich dus niets aan van de 
Engelse monopoliewet die 
dreigde met levenslange 
verbanning voor wie het 
geheim van die machines in het 
buitenland zou verkopen. En zo 
zette hij zijn zoon John op de 
sporen voor zijn fabelachtige 
lotsbestemming…

WILLIAM COCKERILL 
IN VERVIERS
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Seraing en Luik opnieuw op de sporen te zetten en te 
exploiteren. De business loopt snel weer vlot dankzij de 
expansie van spoorwegnetten, de productie voor mili-
taire doeleinden en de ontwikkeling van scheepswerven 
waar voortaan massaal schepen met metalen romp en 
stoommachines worden gebouwd. 
 De onderneming innoveert op Europese bodem en 
herinvesteert in het buitenland. Het is haar verdienste 
om constant mee te gaan met technologische innovaties. 
Zo schakelt Cockerill over naar het nieuwe bessemer-
procedé voor een betere affinage van het ruwe gietijzer 
voor de staalproductie. En wanneer de verbrandings-
motor in de tweede helft van de eeuw de stoommachine 
begint te verdringen, springt Cockerill op de trein door 
meerdere van deze modellen te produceren of te perfec-
tioneren. Aan het einde van de 19de eeuw verwerft de 
onderneming een licentie om dieselmotoren voor de 
scheepsbouw te produceren.
 De bloei van Cockerill wijzigt het landschap en de 
maatschappij. Zware industrie wordt de spil van econo-
mie en werkgelegenheid. De situering van de onderne-
ming in het hart van Europa, vlot bereikbaar via water- 
en spoorwegen, is bijzonder gunstig voor de export. Bij 
de eeuwwisseling is de bevolking van Seraing aange-

HET ALBERTKANAAL: 
PRIMA IDEE  

OM UIT TE DIEPEN

In de 19de en het begin van de 
20ste eeuw werd de Maasvallei 

geregeld geteisterd door 
overstromingen. De kolenwinning 

was allicht niet vreemd aan dit 
fenomeen. En telkens viel de 

industrie in de regio zowat stil. Na 
een nieuwe ramp werd in 1925-26 
beslist de Maas te kanaliseren. De 
werkzaamheden startten nog voor 
1930 met de bouw van de stuwdam 
met brug van het eiland Monsin en 
eindigden voor de Internationale 

Waterexpo van 1939. Het 
Albertkanaal, dat de haven van Luik 

verbond met de Noordzee en met het 
netwerk van waterwegen in 

noordwestelijk Europa, droeg bij tot 
de economische ontwikkeling van 

Cockerill dat via deze nieuwe 
waterweg ook gemakkelijk en snel 
toegang kreeg tot de steenkool die 

toen sinds kort werd ontgonnen in de 
nieuwe mijnen in Limburg.

Hieronder: een 
machine die Cockerill 
bouwde voor de 
kopermijnen van 
Mansfield (Nationale 
tentoonstelling van 
1880).
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groeid tot 63.000 inwoners. België is op dat ogenblik 
de tweede economische wereldmacht, enkel voorafge-
gaan door Engeland. Het bruto binnenlands product 
(bbp) van alleen al Wallonië is groter dan dat van de 
Verenigde Staten!

De ontreddering van de Eerste Wereldoorlog
In het begin van de 20ste eeuw blijft Cockerill onvermin-
derd uitbreiden: in het buitenland worden mijnconces-
sies gekocht; knowhow wordt geëxporteerd tot in 
Rusland en China. Maar aan dat elan komt bruusk een 
einde zodra de Grote Oorlog uitbreekt. Onder de bezet-
ter wordt het kruim van het productieapparaat ontman-
teld, vernietigd of gewoon meegenomen naar Duitsland. 
De onderneming zal zich gelukkig snel herstellen door 
de constructiewerkplaatsen opnieuw op te bouwen en 
te investeren in nieuwe ijzer- en staalinstallaties.
 Vanaf 1930 beschikt de siderurgie in Seraing over een 
modern en solide productieapparaat, gevoed door de 
steenkoolbekkens van Luik, Henegouwen en Limburg. 
De welvaart neemt snel toe en de SA Cockerill schittert 
opnieuw wereldwijd dankzij locomotieven die almaar 
krachtiger worden, grootse kunstwerken en expertise 
op het domein van de scheepvaart. 

Tekort aan arbeidskrachten
De Tweede Wereldoorlog blijkt voor de siderurgie-in-
frastructuur minder desastreus te zijn dan de Eerste was 
geweest. De productie kan snel herstarten om de massa’s 
staal te leveren die vereist zijn voor de wederopbouw 
van de industrie in het algemeen en voor de geweldige 
ontplooiing van de auto-industrie in het bijzonder. 
 België, dat na de oorlog een nijpend tekort aan 
arbeidskrachten kent, tekent op 20 juni 1946 met Italië 
een protocol dat voorziet in het uitsturen van 50.000 
Italiaanse arbeiders in ruil voor de levering van drie 
miljoen ton steenkool per jaar. Vanaf 1951 pieken de 
bestellingen naar een nog hoger ritme met de oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) die de markt opentrekt en de vrije toegang tot 
grondstoffen en tot de verkoop van afgewerkte produc-
ten garandeert. De constructiewerkplaatsen draaien nu 
ook op volle toeren voor nucleaire, thermische en water-
krachtcentrales, naast uitrusting voor metaalverwer-
kende fabrieken en vooral galvanisatielijnen.

Het plan-Gandois: fusies en desillusies
Om te blijven groeien moet men samensmelten en goo-
chelen met de complementariteit van fabrieken en pro-
ducten. De groep Cockerill wordt, fusie na fusie, de 
belangrijkste ijzer- en staalproducent van België. In 1974 

beleeft de sector echter een eerste crisis. Om te overleven 
hebben de bekkens van Luik en Charleroi geen andere 
keuze dan te fuseren tot Cockerill-Sambre. De Belgische 
Staat is verplicht om in te grijpen en verwerft meer dan 
80% van het kapitaal van de groep. De economische 
toestand blijft echter rampzalig en de overheid vraagt 
de Fransman Jean Gandois om een levensvatbaar en 
rendabel industrieel plan uit te werken. 
 Op 30 september 1992 lijkt met de sluiting van de 
laatste Belgische kolenwinning echter een loodzwaar 
verdict te vallen voor de arbeiders! Aan de horizon doe-
men machtige staalgroepen op: het einde van de onaf-
hankelijkheid van Cockerill-Sambre lijkt in de lucht te 
hangen. In 1999 wordt Cockerill-Sambre geabsorbeerd 
door de Franse ijzer- en staalfabrikant Usinor die daarna 
fuseert met Aceralia (Spanje) en Arbed (Luxemburg) 
zodat in 2002 de Europese groep Arcelor ontstaat. Deze 
groep heeft bijna 100.000 mensen aan het werk en wordt 
zo de eerste staalproducent wereldwijd, maar is in 2006 
desondanks niet bestand tegen het overnamebod van de 
reus Mittal Steel (met hoofdkantoor in Nederland). 
Het avontuur wordt nu voortgezet onder de vlag 
Arcelor-Mittal.
 De hoop is van korte duur. De ernstige economische 
crisis van 2008 verplicht de directie om hoogoven 6 in 
Seraing uit te schakelen. De genadeslag volgt in 2011 
wanneer hoogoven B in Ougrée en de staalfabriek van 
Chertal worden stilgelegd. De val van deze reuzen bete-
kent het einde van de warme lijn in het Luikse 
staalbekken.
 Hiermee wordt een belangrijke bladzijde omgeslagen. 
Het avontuur is echter nog niet voorbij, want Arcelor-
Mittal heeft er nog 1.180 werknemers aan de slag in de 
strategische lijnen en de galvanisatie. De onderneming 
handhaaft haar plaats op de markt door producten met 
hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen, zoals het pro-
ces van vacuüm staalcoating dat erin bestaat fijne deel-
tjes over een staalplaat te verstuiven om deze te bescher-
men tegen roestvorming. De lijn werd in februari 2017 
opgestart in Jemeppe: het is een wereldprimeur!

Hiermee wordt een belangrijke bladzijde 
omgeslagen. Het avontuur is echter nog niet 
voorbij, want Arcelor-Mittal heeft er nog 
1.180 werknemers aan de slag in de 
strategische lijnen en de galvanisatie.

Op 16 december 
2016 wordt 
Hoogoven 6 van 
Seraing 
opgeblazen. Een 
symbool…
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Tijdens het Nederlandse bewind werd geïnvesteerd in 
waterwegen om het Luikse bekken te verbinden met 
de havens in het noorden, maar na de Belgische revo-
lutie blokkeerde de Nederlandse koning deze water-

wegen en de haven van Antwerpen. Het jonge België besliste 
daarom te investeren in spoorwegen om zijn onafhankelijkheid 
te vrijwaren. Op 5 mei 1835 nam Leopold I de eerste spoorweg 
op het vasteland in gebruik. Het was een traject van 20 kilome-
ter tussen het station aan de Groendreef (Sint-Jans-Molenbeek) 
en Mechelen. Op 30 december 1835 werd op deze lijn “Le Belge” 
in gebruik genomen, de eerste stoomlocomotief uit de ateliers 
van John Cockerill… 
 De ingenieurs van Cockerill kregen later geregeld kansen 
om hun vernuft te bewijzen via het snelgroeiende spoorwegnet, 
bijvoorbeeld bij de aanleg van de verbinding tussen Seraing en 
Antwerpen met de steile Côte de Ans. Voor toenmalige stoom-
treinen was deze “muur van Ans” een hindernis van formaat! 
Op 1 mei 1842 werd ze echter overwonnen dankzij het ingeni-
euze tractie/rem-systeem dat hoofdingenieur Hubert Brialmont 
hiervoor ontwikkelde. Hij liet in het gehucht Haut-Pré een 
hellend vlak aanleggen om aan zijn oplossing te kunnen 
werken. 

De beroemde rails met “Cockerill”-merk
Aan het einde van de 19de eeuw was Cockerill beroemd tot ver 
over onze grenzen. De vicekoning van Zhili (oostelijke provin-
cie van China) kwam in juli 1896 op uitnodiging van Leopold 
II naar België om kennis te maken met onze knowhow. De 
Chinezen waren onder de indruk en deden voor de aanleg van 
hun spoorwegnet een beroep op het bedrijf uit Seraing. Onder 
toezicht van ingenieur Jean Jadot werd een spoorlijn van 1.214 
km aangelegd tussen Peking en Hankow. Cockerill realiseerde 

tijdens dit project nogmaals een technisch hoogstandje: de aan-
leg van een brug van meer dan 3 km over de Gele Rivier.
 In het begin van de 20ste eeuw werd ook de spoorlijn van 
1.300 km tussen Damas en Medina aangelegd. Het merk 
Cockerill is nog duidelijk zichtbaar op rails van deze lijn (die 
door Lawrence van Arabië werd opgeblazen in de oorlog tegen 
het Ottomaanse Rijk). Het merk “Made by John Cockerill, 1911” is 
overigens ook te lezen op rails in de omgeving van de brug van 
Kanchanaburi (Thailand), bekend dankzij de film “The Bridge 
on the river Kwai”. 

Opeens flitste de T12 voorbij…
In 1939, toen locomotiefconstructeurs vooral wedijverden om 
de hoogste snelheid te realiseren, pakte Cockerill uit met de 
T12, de mythische stoomlocomotief voor korte treinen tussen 
Brussel en Oostende. Striptekenaar François Schuiten zou de 
T12 in 2012 vereeuwigen in zijn stripverhaal “La Douce”. De 
T12 maakte indruk door zijn twee enorme aandrijfwielen met 
een doormeter van 2m10 en zijn pure design. Deze locomotief 
kon dankzij een nieuw concept met een aerodynamisch 
gestroomlijnde carrosserie op drie minuten tijd optrekken tot 
140 km/u en haalde zelfs een piek van 165 km/u. Dit werd 
beloond met de “blauwe wimpel”, de wereldwijde trofee voor 
de hoogste snelheid met een stoomlocomotief op een regelmatig 
traject in de commerciële dienstverlening.
 Er werden zes locomotieven van het type T12 gebouwd door 
een Belgisch consortium onder leiding van Cockerill. In 1962 
nam de NMBS de laatste ervan uit dienst. Het enige nog 
bestaande exemplaar is te bewonderen in Train World, het 
museum van de Belgische spoorwegen in Schaarbeek.

COCKERILL EN DE 
GESCHIEDENIS  
VAN DE STOOMTREIN
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DE ORANGERIE, DE 
METALEN ZETEL VAN CMI

De gevel van het administratieve gebouw van CMI Group – verguld 
Arabisch traliewerk (moucharabieh) dat ventilerend werkt en doet denken 
aan complexe baksteenconstructies – verwijst naar het industriële verleden 
van Seraing maar straalt vooral vertrouwen in de toekomst uit. 
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Toen de stekker uit “de warme lijn” werd 
getrokken, de doodsteek voor de 
siderurgie in de regio, stond het 
stadsbestuur voor de cruciale uitdaging 

om snel een doorstart te realiseren. Deze 
constructie, ingeplant tussen afgeleefde fabrieken, 
garandeert de lokale verankering van de onder-
neming. De zowat 650 personeelsleden blijven bij 
elkaar op eenzelfde site, met o.a. de directie in het 
historische kasteel van John Cockerill en de 
engineeringteams in de nieuwe structuur. De 
naam ervan, Orangerie, verwijst naar de 
befaamde tuin die in de 18de eeuw overal bewon-
dering wekte: het fruit uit de exotische serres 
werd zeer gewaardeerd in diverse Europese 
contreien.

Een innovatief gebouw, Cockerill 
waardig
Er hoort wat uitleg bij dit gebouw van vijf ver-
diepingen (8.250 m²) dat tussen het kasteel en de 
openbare ruimte lijkt te zweven. De Orangerie 
is het geesteskind van de Franse architect-urba-
nist Bernard Reichen (kantoor Reichen et Robert 
& Associés) die de leiding kreeg over het consor-
tium dat werd opgericht om het Master Plan van 
de stad Seraing uit te voeren. Het stadsbestuur 
wilde met dit plan uit 2005 een renovatie en 
opwaardering forceren voor de 800 hectare aan 
zware industrie, winkels, kantoren en habitat op 
de Maasoever. Uiteraard moest het nieuwe CMI-
gebouw geïntegreerd worden in dit Master Plan, 
net zoals de naburige administratieve site. De 
Orangerie koppelt eigentijdse innovatie aan het 
erfgoed van technologieën die hier twee eeuwen 
lang werden ontwikkeld. Ze bewaart de herin-
nering aan de ijzer- en staalindustrie dankzij die 
bijzondere metalen schil van geanodiseerde en 
vergulde aluminiumplaten, gestanst met rech-
thoekige vormen die aan de baksteenpatronen 
van de vroegere constructies doen denken. “De 

identiteit van Seraing op de Maasoever was onze ins-

piratiebron. Baksteen en metaal zijn hier al heel lang 

aanwezig. Het lag dus voor de hand om metaal te 

gebruiken voor de zetel van CMI”, stelt Bernard 

Reichen die meer uitleg geeft: “Het gebouw had 

volume nodig, om het een diepgang te geven én om het 

daglicht te kunnen vangen volgens de oriëntatie en 

het tijdstip van de dag. Daarom stelden we voor om 

elke perforatie te combineren met een element dat 

loodrecht op het plaatvlak staat…”

De uitkraging: technologisch vernuft
De nieuwe Orangerie is niet alleen esthetisch 
maar ook technologisch een schitterende parel, 
vooral door de driehoekige uitkraging met een 
zijde van 38 meter en een zijde van 25 meter zon-
der enige steun… Studiebureau Greisch loste deze 
technische uitdaging op briljante wijze op, met 
een technologie die ook wordt toegepast voor 
bruggen en andere monumentale constructies. 
De structuur bestaat uit een hoofdbalk die draagt 
op een van de betonnen circulatiekernen. Deze 
balk maakt het mogelijk het andere gedeelte van 
het gebouw te dragen. Deze technologie met één 
steunpunt eist een tegengewicht in de vorm van 
een “kiel” die ballast levert voor het trappenhuis 
zodat dit niet voorover kantelt. De dubbele hoo-
gte van de balk omvat de twee kantoorniveaus 
zodat de lagen volledig vrij kunnen blijven en 
zodat aan de zijde van de Place Kuborn een voor-
plein zonder pijlers ontstaat. 

Een “overdekte straat” tussen verleden 
en toekomst
Nóg zo’n bijzonderheid van de Orangerie: het was 
de bedoeling dat dit gebouw deel zou uitmaken 
van de heraanleg van de toegang tot de stad. De 
autoverkeersstroom van de stedelijke boulevard 
werd onlangs via een oude industrieroute achter 
de CMI-site omgeleid, zodat zowel het voorplein 
van 900 m2 als de ontvangsthal van de onderne-
ming omgevormd is tot openbare ruimte. Als u 
het gebouw binnentreedt via de glazen deuren 
in de grote glaspartij, komt u dus niet terecht in 
een privéhal, maar op een helder verlicht 
“overdekt plein” met daarrond gemeenschappe-
lijke ruimten (ontvangstruimte, vergaderzaal, 
auditorium, restaurant…) die uitnodigen tot dia-
loog met de openbare ruimte. De transparantie 
van deze plek wordt nog versterkt door een 
“overdekte straat”. De architecten hebben dit 
volume met een plat dak en aan weerszijden een 
glaspartij ontworpen om het kasteel te verbinden 
met de Orangerie: een brug tussen oud en nieuw, 
tussen de plek die de rijke geschiedenis uitstraalt 
en het gebouw dat de innovatie verpersoonlijkt. 
Het is tegelijk ook een verkeersknooppunt waar 
het bedrijfspersoneel voorbij- en bijeenkomt, en 
waar het de tuinen van de patio kan bewonderen: 
tuinen die refereren aan de voormalige orangerie 
en waar, met regelmatige intervallen, bomen in 
metaal opduiken als herinnering aan de enorme 
fabriekshal die hier indertijd werd opgetrokken 
tegenover de paardenstallen van het kasteel. 
Alsof het onvergankelijke en glorierijke verleden 
van Cockerill hoe dan ook zijn toekomstplannen 
blijft voeden…
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HET KASTEEL VAN SERAING 
SCHITTERT ALS WELEER
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Op de rijke alluviale bodem aan de oever 
van de Maas rijst het kasteel van 
Seraing op dat lange tijd dienstdeed 
als residentie van de Luikse prins-bis-

schoppen. Een eerste vermelding naar een kas-
teelkapel dateert uit 1084 en verwijst naar bis-
schop Hendrik I van Verdun. Vanaf eind 
11de eeuw wordt de site erkend als vestingsplaats 
om vanaf de 14de eeuw dienst te doen als zomer-
verblijf van de Luikse vorsten zoals Everhard van 
der Marck die in 1510 start met de restauratie 
van het kasteel en George Lodewijk van Bergen 
die het in 1724 laat heropbouwen.
 Na de Luikse revolutie (1789-1795) die een 
punt zet achter acht eeuwen prinsbisdom Luik, 
wordt het kasteel geclaimd door het Franse kei-

zerrijk en ingericht als militair hospitaal voor de 
troepen van Napoleon. In 1817 is het kasteel 
staatseigendom geworden van de Verenigde 
Nederlandse Provinciën en wordt het door 
koning Willem I van Oranje verkocht aan John 
en James Cockerill. Het kasteel wordt de 
 hoofdzetel van het alom bekende industriële 
project.
 In de 20ste eeuw komt het kasteel in woelig 
historisch vaarwater terecht. In 1915 verwoest 
een brand de zuidelijke vleugel die onder leiding 
van een architect van Cockerill op identieke 
wijze wordt heropgebouwd. Tijdens de winter 
van 1925-1926 komen de volledige site en de 
benedenverdieping van het kasteel onder water 
te staan. Met WOII in het verschiet begint men 

De "Salle des Princes" en de 
"Grande Galerie" na hun 
restauratie.
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in 1939 rondom het kasteel schuilkelders te gra-
ven als bescherming tegen bombardementen.

Een renovatie die de hele site 
opwaardeert
Het voormalige bisschoppelijke paleis onderging 
herhaaldelijke ravages, maar blijkt uiteindelijk 
onverwoestbaar. Een herstel van de splendeur 
van weleer drong zich dan ook op. Die kans biedt 
zich aan wanneer Cockerill Maintenance & 
Ingénierie in 2003 een deel van de manschappen 
in een gloednieuw gebouw wenst onder te 
 brengen aan de ingang van de stad. Terwijl het 
concept van de Orangerie langzaam vorm krijgt, 
beslist Bernard Serin, CMI-directeur, om het 
kasteel grondig te renoveren met aandacht voor 
de tastbare sporen van het 20ste-eeuwse 
 industriële verleden. Het architectenbureau 
Henri Garcia uit Saint-Georges-sur-Meuse wordt 
aangezocht om het historische gebouw zijn ziel 
terug te geven. Een uitermate delicate opdracht 
omwille van het architecturale, kunstzinnige en 
historische belang van bepaalde delen van het 
gebouw. In 1980 worden gevels, daken, inkomhal 

enz. als monument geklasseerd en in 2008 zijn 
de salons, overloop, glas-in-loodramen enz. aan 
de beurt. “Het restauratie- en moderniseringsproject 

van het gebouw is uitermate ambitieus”, aldus de 
architect. “Zo beogen we een valorisatie van het 

architecturale erfgoed en de volledige site met het park 

en een integratie van het kasteel in het stedelijk net-

werk. We ijveren voor een coherent geheel waarbij we 

de prioriteiten evalueren van de buitenruimten en ze 

aanpassen aan de nieuwe bestemmingen. De 

 restauratie en opwaardering van de interieurs 
–  gecoördineerd door decoratrice Laurence 
Glorieux, n.v.d.r. – vormen de grote lijnen van dit 

ambitieuze project dat op vakkundige wijze restaura-

tie combineert met bewuste integratie van nieuwe 

technieken. Erfgoed gaat hier hand in hand met 

toekomstperspectieven…” 

 Het nieuwe complex ‘Kasteel Cockerill en 
Orangerie’ is meer dan de hoofdzetel van een 
internationale industriegroep in volle expansie. 
Een project als kennismaking met de geschiede-
nis en het onwaarschijnlijke innovatieve vermo-
gen van een ambitieuze industriegroep in 
volle expansie.

De stucwerkers hebben 
uren en uren precisiewerk 
geleverd in de verschillende 
zalen van het kasteel.
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Le 29 janvier 1817 - il y a 200 ans, un jeune Anglais achète le château de Seraing, ancienne 
résidence d’été des princes-évêques de Liège, pour y fabriquer des machines à vapeur. 
Ce faisant, John Cockerill donne l’impulsion à une véritable révolution industrielle dans 
une vallée qui, par la volonté de grands capitaines d’industrie et par le savoir-faire de sa 

population, allait porter la réputation du Pays de Liège dans le monde entier. 
Entrepreneur hors norme, John Cockerill a fait preuve, durant toute sa vie, d’une 

clairvoyance, d’un dynamisme et d’un esprit d’avant-garde exceptionnels. 

Après sa mort, les établissements Cockerill ont magistralement poursuivi leur essor. 
Aux activités initiales, la mécanique, puis la sidérurgie – sont venus s’ajouter de nouveaux 
métiers, en lien avec les progrès de la technologie et l’évolution des besoins de la 

société civile. 

200 ans plus tard, l’aventure humaine continue … et pas uniquement en région liégeoise !
Le Groupe CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie), créé en 2002 sur les bases de 
l’ancienne Division mécanique de Cockerill, a refait du Château Cockerill un foyer 
d’innovation industrielle dont vivent 5000 personnes dans le monde et qui s’inscrit en 

droite ligne de la tradition entrepreneuriale de son fondateur.

© 2017 - Films de la Passerelle

Avec la participation du Groupe CMI, la RTBF secteur documentaires, la Wallonie (Wallimage), la Loterie
Nationale, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tax shelter du 

Gouvernement Fédéral Belge (Logi 9, Cecile Gerôme sprl, Shelterprod), le soutien de Taxshelter.be et ING

JOHN 
COCKERILL
TOUTE UNE HISTOIRE

Un film de Bernard Balteau

Les films de la Passerelle et la Fondation John Cockerill présentent :
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John Cockerill en zijn spirit, visie en strijdlust zijn 
en blijven een inspiratiebron voor CMI dat niet 
alleen zijn activiteiten als machinefabrikant maar 
ook de traditie van dit genie van de werktuigbouw 

voortzet. CMI heeft het kasteel van Seraing omgevormd 
tot een brandpunt van industriële innovatie en besloot 
daarnaast de John Cockerill Foundation op te richten 
om het erfgoed van de Engelse industrieel te onderhou-
den, te ontwikkelen en over te dragen. Deze privéstich-
ting coördineert en ondersteunt elke onbaatzuchtige 
actie die de gemeenschap helpt zich het verleden te her-
inneren om het heden te begrijpen en toekomstplannen 
te maken. Anders gezegd: de stichting wil het menselijke 
en industriële verhaal van Cockerill en zijn opvolgers 
vertellen als een bron van inspiratie. 
 Het is uiteraard geen toeval dat de officiële akte van 
deze stichting uitgerekend op 26 januari 2017 in het 
Belgisch Staatsblad verscheen, dag op dag 200 jaar na de 
aankoop van het kasteel van Seraing door John 
Cockerill. De stichting startte haar activiteiten ook heel 
logisch met de viering van deze verjaardag: ze lanceert 
een heel jaar vol initiatieven zodat iederéén John 
Cockerill kan leren kennen en begrijpen. Zijn voorbeeld 
kan immers andere visionairs en innovators inspireren! 
De piepjonge stichting wil deze eerste activiteit tot een 
goed einde brengen aan de zijde van CMI Group en met 
steun van partners zoals de steden Luik en Seraing, de 
Académie Royale de Belgique, de universiteit van Luik, 
het MMIL (Maison de la Métallurgie et de l’Industrie 
de Liège), het Waals Gewest, de Federatie Wallonie-
Brussel en vele media.
 
Feestprogramma
De feestelijkheden zijn alvast gestart met twee uitzon-
derlijke evenementen: de reconstructie van de aankoop-
akte van het kasteel (26 januari) en het bezoek van 
Koning Filip (11 mei) die het volledig gerestaureerde 
Château Cockerill in Seraing met eigen ogen kwam 
bewonderen. Het tweehonderdjarige jubileum wordt 
echter vooral een kans om de industriële geschiedenis 
van de streek te herbeleven via het culturele trio van 
een film, een boek en een tentoonstelling.

 De film “John Cockerill, toute 1 une histoire”. 
Het opzet van de film is het grote publiek te sensibilise-
ren voor de vroegere en huidige uitdagingen van de 
industriële innovatie, en dit via het boeiende verhaal 

van de uitzonderlijke bedrijfsleider John Cockerill. De 
documentaire van Bernard Balteau (1u10’) staat stil bij 
de fabrieken van Cockerill op de vooravond van hun 
buitengewone expansie, evenals die van de huidige CMI 
Group in hun actuele context van energie- en milieu-uit-
dagingen. De film werd gerealiseerd door Films de la 
Passerelle, in coproductie met de John Cockerill 
Foundation, CMI Group en de documentaireafdeling 
van de RTBF. De film werd op 31 maart uitgezonden in 
het programma Retour aux Sources (La Une, RTBF). 
Binnenkort volgt nog een uitzending op Mirabelle TV 
(Belgisch Lotharingen), en onlangs is ook de dvd-versie 
(in zeven talen) uitgebracht.

 Het boek “Une histoire 2 de 200 ans”. 
Een recente publicatie in partnerschap met het Institut 
du Erfgoed Wallon. Dit boek vertelt de geschiedenis van 
het kasteel van Cockerill met zijn recente restauratie en 
verbouwingen, én de geschiedenis van CMI. De bouw 
van de Orangerie en de volledige transformatie van het 
hoofdkwartier van het bedrijf komen ruim aan bod. Het 
boek is de vrucht van een team van gespecialiseerde 
redacteurs: Christine Renardy, doctor in de geschiedenis 
(ULg), voor de historische aspecten; een journalist met 
specialisatie in economie voor de hedendaagse geschie-

TWEEHONDERDJARIG 
JUBILEUM: JOHN 
COCKERILL FOUNDATION

Ce documentaire 
réalisé par Bernard 
Balteau aborde  
en 70 minutes le rôle 
des usines Cockerill. 
La version DVD, 
traduite en sept 
langues, vient de voir 
le jour.
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EEN VRAAG AAN 
BERNARD SERIN :
Stel u voor: John Cockerill 
maakt een tijdreis en wandelt 
door de “overdekte straat” 
tussen het oude kasteel en de 
oranjerie. Met welke woorden 
heet u hem welkom? 
b.s. — Als ik vandaag met John 
Cockerill zou kunnen praten, 
zou ik hem vertellen dat onze 
onderneming het in het laatste 
kwart van de 20ste eeuw heel 
moeilijk heeft gehad. Maar 
vijftien jaar geleden hebben we 
een nieuwe roadmap 
opgesteld. We besloten onze 
dienstenactiviteiten te 
versterken om er een 
duurzame pijler voor onze 
omzet van te maken. We 
hebben ook besloten het 
aantal technologieën uit te 
breiden, ons activiteitenterrein 
te verruimen en in alle 
werelddelen activiteiten te 
ontplooien. Dankzij deze 
roadmap hebben we in vijftien 
jaar tijd ons personeelsbestand 
verdrievoudigd en onze omzet 
verviervoudigd. In 2016 
konden we het beste resultaat 
in onze geschiedenis noteren.
Ik zou hem ook zeggen dat we 
trots zijn op wat hij ons heeft 
nagelaten – zijn zin voor 
innovatie en ondernemerschap. 
Die insteek vormt vandaag nog 
steeds onze inspiratie bij het 

denis van CMI Group; de architectenbureaus Henri 
Garcia en Reichen et Robert & Associés voor resp. de 
restauratie van de beschermde delen van het kasteel en 
de bouw van de Orangerie. 

 De tentoonstelling “John Cockerill, 3 200 ans d’avenir”. 
Deze tentoonstelling (Musée de la Boverie, Luik, 2 juni-
17 sept) schetst de geschiedenis van de industriële revo-
lutie in Wallonië en haar effecten op sociaal, econo-
misch, stedelijk, milieu- en educatief vlak. De 
tentoonstelling schenkt de bezoeker een echte ontdek-
kingsreis door de tijd: ontmoeting met John Cockerill, 
panorama (met interactieve maquette) van de evolutie 
van het lokale landschap door de tijd, een passage door 
de Cockerillfabrieken die crisissen en oorlogen hebben 
overleefd, kennismaking met de afdelingen werktuig-
bouw en siderurgie, maar ook technologieën – van 
stoommachine tot zonneketel, met daartussen de mythi-
sche locomotief T12 – en een kijk op de industrie van 
vandaag en morgen… En als kers op de verjaardagstaart 
biedt de tentoonstelling de kans om het Cockerillverhaal 
te doorgronden via de kunst, vooral via vele schilderijen 
en voorwerpen uit de collecties van de Stad Luik en van 
het MMIL. Deze tentoonstelling verhuist overigens 
einde september van het Musée de la Boverie naar het 
MMIL. De John Cockerill Foundation (opgericht als 
investering ten gunste van de gemeenschap) wil samen 
met andere partners het MMIL (Maison de la 
Métallurgie et de l’Industrie de Liège) een tweede adem 
schenken door de tentoonstelling er duurzaam te ver-
ankeren. Het MMIL ontvangt momenteel bijna 8.000 
bezoekers/jaar: deze bezoeksfrequentie zal allicht stijgen, 
met een veel diverser publiek, dankzij de inplanting van 
de Cockerilltentoonstelling. Hiervoor is wel een ingrij-
pende renovatie en transformatie van de gebouwen 
vereist, naast een nieuwe scenografie. 

Bezoek, colloquium, innovatieprijs
Op zondag 10 september begint een volgende fase in de 
feestelijkheden voor het tweehonderdjarige jubileum: 
het kasteel van Seraing, de vroegere zomerresidentie 
van de prinsbisschoppen van Luik, wordt dan geopend 
voor het publiek naar aanleiding van de Erfgoeddagen. 
Van de pronksalons tot de gevels, van het park tot het 
binnenhof, van de grote galerij tot de Orangerie: de 
bezoekers kunnen zich in het gerestaureerde kasteel 
laven aan het befaamde verhaal van 200 jaar Cockerill. 
Verder wordt in november in samenwerking met de 
Académie Royale de Belgique en de universiteit van Luik 
een colloquium “Technologie et Société” georganiseerd, 
om te brainstormen over de onderneming van morgen. 
Tot slot bereidt de privéstichting John Cockerill momen-
teel een wetenschapsprijs op regionaal, nationaal en zelfs 
internationaal niveau voor: de Prix John Cockerill zal 
in 2018 voor het eerst worden uitgereikt en bekroont 
voortaan om de twee jaar een of meer technologische 
innovaties in dienst van de industrie en met het oog op 
duurzame ontwikkeling. Het verhaal van Cockerill is 
nog niet afgelopen…

aangaan van de vraagstukken 
van deze tijd. Dan heb ik het 
over nieuwe kwesties, zoals 
het gebruik van zonne-energie, 
waterwinning en het behoud 
van natuurlijke rijkdommen in 
regio’s zonder elektriciteit, het 
branden van hout als 
energiebron en de opslag van 
die energie. Dat zijn de 
uitdagingen van vandaag: zijn 
nalatenschap helpt ons die aan 
te gaan, al kende de 19de eeuw 
andere uitdagingen.
 Afsluiten zou ik hem 
vertellen dat ik, net als de 
dertien leiders die me aan het 
hoofd van deze onderneming 
zijn voorgegaan, de weg naar 
succes blijf volgen, 
gebruikmakend van de 
eigenschappen die ons twee 
eeuwen lang hebben geleid: 
durf, ambitie, innovatie en 
continuïteit. Zoals Willem I zei: 
“Je maintiendrai – Ik zal 
handhaven”. En in de woorden 
van John Cockerill: “Courage to 
the last – Moed tot aan het 
einde”.

Uittreksel uit de toespraak van 
Bernard Serin tijdens de festiviteiten 
van 11 mei 2017 ter gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van de CMI 
Groep.
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RIDREMONT,  
MAKER VAN DE 
MAITRANK

Leuke adresjes

Maitrank – een traditionele verfrissing die in 
de jaren 60 is heruitgevonden – is dé aperitief-
drank van de regio Aarlen. Het recept is in de 
loop der eeuwen nauwelijks veranderd: lieve-
vrouwebedstro vormt nog steeds het hoof-
dingrediënt. We bezochten de “maitranke-
rie” Ridremont in Aarlen. I Marc Vanel

Lievevrouwebedstro is een plant van 10 tot 30 
cm hoog die in de lente in beukenbossen staat te 
bloeien. Vers hebben het blad en de bloemen geen 
sterke geur, maar gedroogd ruiken ze naar vanille, 
vers hooi en honing. De eerste vermelding van 
lievevrouwebedstro gaat volgens de Confrérie du 
Maitrank terug tot de 9de eeuw. Het kruid wordt 
in een tekst uit die tijd beschreven als “het essen-

tiële, typerende element van de meidrank of Maitrank” 
en gold toen als wondermiddel “voor diverse aan-

doeningen”. Ook vandaag nog wordt de plant voor 
diverse toepassingen gebruikt. Als kruidenthee 
bijvoorbeeld, maar ook als kenmerkend bestand-
deel van artisanaal bereide Maitrank. 

De naam van de drank doet een Duitse of 
Luxemburgse oorsprong vermoeden, maar 
Maitrank is al vele eeuwen lang dé borrel van de 
regio Aarlen. Maitrank mag bovendien alleen in 
deze geografische zone worden bereid, al is er 
tegenwoordig ook een producent aan de andere 
kant van de taalgrens. Ook een niet-polyglot zal 
begrijpen dat de naam “meidrank” betekent. Mei 
is dan ook de maand waarin lievevrouwebedstro 
in de bossen wordt geplukt. Het recept kreeg eind 
jaren 50 een nieuwe impuls om het toerisme in 
Aarlen een oppepper te geven. Enkele jaren eer-
der, in 1955, organiseerde de stad Aarlen een dag 
gewijd aan Maitrank en brem (in plaats van het 
gebruikelijke voetbaltoernooi) om de deelnemers 
aan het 23ste congres der onderofficiers een 
onvergetelijke herinnering te bezorgen. Dat is 
duidelijk gelukt!

Puur artisanaal
Eerst werkte iedereen volgens eigen recept, maar 
in de jaren 70 kwam daar verandering in. 
Drankhandelaar Jean Ridremont kwam toen op 
het uitstekende idee om commercieel Maitrank 
te gaan produceren op basis van het historische 
recept van ene Lucien Ensch. Sindsdien is het 
recept veel nagemaakt, maar nooit gewijzigd. In 
lichte witte wijn – traditioneel Elbling of Rivaner 
uit de Luxemburgse (of vandaag Franse) 
Moezelstreek – worden lievevrouwebedstrobloe-
men geweekt (ca. 10 gram per liter), aangevuld 
met suiker, sinaasappel en een glas cognac per 
liter Maitrank. Sommige producenten voegen 
likeur toe voor een sterkere variant. Ook kaneel 
en zwartebessenbladeren worden soms gebruikt. 
Er zijn kortom meerdere formules: elke maker 
heeft zijn eigen recept, net als voor gin.
 Veel liefhebbers maken Maitrank zelf in hun 
eigen keuken. Daarnaast is er een handjevol com-
merciële producenten. Slechts één daarvan is in 
Aarlen gevestigd: Arel Maitrank, een recht-
streekse erfgenaam van Jean Ridremont (wiens 
naam ook op het etiket prijkt). De onderneming 
is in 2008 overgenomen door de wijn-, bier- 
en sterkedrankhandelaars Marianne Gilson 
en Louis-Marie Kemp. Sindsdien is het distribu-
tienetwerk uitgebreid. De Maitrank zelf is 
nog net zo lokaal, traditioneel en artisanaal als 
voorheen. 
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Op naar China
“Lievevrouwebedstro moet eind april worden geplukt”, 

vertelt Maxime Kemp. “Na een dag drogen in de 

open lucht vriezen we de oogst in, zodat we die het hele 

jaar kunnen gebruiken. De voornaamste productie-

periodes zijn april-mei en september-oktober: we ver-

mijden de warmere periodes”. Arel Maitrank / 
Ridremont produceert zo’n 60.000 flessen per 
jaar. Het aanbod is recent uitgebreid met een 
rosévariant en een bruisende versie van 
Maitrank. Een fris idee! Ze worden alle drie zeer 
koud gedronken – 4 à 5°C – met ijs en een schijfje 
sinaasappel. 
 De provincie Luxemburg vormt uiteraard de 
grootste afzetmarkt, maar ook buiten de regio 
zijn afnemers te v inden. Vooral in het 
Groothertogdom Luxemburg en in Duitsland 
bestaat vraag naar deze drank. Daarnaast is de 
website van de onderneming dankzij steun van 
het AWEX nu in drie talen beschikbaar. En tij-
dens een beurs in Hongkong zijn contacten 
gelegd waardoor ook China nu tot de perspec-
tieven behoort. “Op termijn willen de productie 

verdubbelen of zelfs verviervoudigen”, onthult 
Maxime. Op dit moment rondt Arel Maitrank 
de inrichting van een nieuw entrepot af in hartje 
Aarlen. Die opslaglocatie wordt gedeeld met 
brouwerij Ara-Miss en is bedoeld om bezoekers 
beter te kunnen onthalen tijdens Visit’Entreprise 
(zie kadertekst). Een bezoek duurt anderhalf uur. 
Lief hebbers leren over de oorsprong van 
Maitrank, het productieproces en de botteling, 
uiteraard gevolgd door een degustatie. Er kunnen 
ook flessen worden gekocht. Bezoeken gebeuren 
op afspraak en zijn bedoeld voor groepen van 
minstens 15 personen.

VISIT’ENTREPRISE:  
EEN NIEUW TOERISTISCH INITIATIEF

Hoe wordt worst, chocolade, mosterd, Luikse siroop, bier of Maitrank gemaakt? 
Wat zijn de productiestappen van een houten chalet en hoe wordt blauwe steen 

gewonnen en bewerkt? Wallonie Bruxelles Tourisme lanceerde onlangs 
“Visit’Entreprise”, een toeristisch programma dat u kennis laat maken met Waals 

vakmanschap via bezoeken aan bedrijven die normaal niet voor het publiek 
toegankelijk zijn. Er zijn minstens zes bezoeken per jaar. 
http://belgique-tourisme.be/3/que-faire/visitentreprise
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CABANE BIER
Teken op een kaart van Europa een smalle 
ellips met Rijsel en Praag als brandpunten, en 
u hebt zowat het biergebied van Europa waar 
telkens nieuwe brouwerijen en microbrouwe-
rijtjes blijven opduiken. En midden tussen de 
historische bierculturen van de Maas- en de 
Rijnvallei ligt Eupen…  I Alain Voisot

Eupen had eeuwenlang zijn biertraditie, maar in 
1988 stopte de Eupener Bierbrauerei ermee, na 
164 jaar. Dat was de laatste historische brouwerij 
van de streek. 
 De creatieve dynamiek van de laatste decennia 
lijkt wel besmettelijk: ook Norbert Heukemes, 
een hoge ambtenaar bij de Duitsta l ige 
Gemeenschap én gepassioneerd bierliefhebber, 
heeft het te pakken… Zoals zoveel straffe verha-
len begint ook het zijne in zijn garage. Hij instal-
leert er een gloednieuwe uitrusting om brouw-
sels van 200 l te produceren en geraakt zo 
jaarlijks aan 60 hl. 
 Probleempje! Eigenlijk een david-en-goliath-
verhaal, zoals zo vaak. Zodra Norbert Heukemes 
met zijn microbrouwerij de naam Eupener 
Brauerei wil deponeren, gaat de machtige 
Brabantse Brouwerij Haacht dwarsliggen. De 
naam van het nieuwe merk zou immers enige 
verwarring kunnen scheppen voor de consumen-
ten van het Eupener Bier (dat net zoals Primus, 
Mystic enz. tot de portefeuille van Haacht 
behoort)...

Onze nieuwbakken brouwer in Eupen trekt het 
zich niet aan: hij gaat in het tegenoffensief en 
ontwikkelt uiterst minutieus een uitstekend bier 
dat hij Cabane doopt… Een “cabane” is een hut, 
zoals er ginds in de “Fagnes” wel meer te vinden 
zijn: een mijnwerkerscabane, een cabane diep in 
het bos… De naam is OK, en dat geldt ook voor 
de inhoud van het glas: een brouwsel van lichte 
mout, tarwevlokken en kruiden zoals koriander 
en sinaasappelschil. Het bier wordt geserveerd 
in enkele cafés in Eupen die geen brouwerijcon-
tract hebben. Zo zijn er niet veel meer! 
 De opeenvolgende stappen in ambachtelijk 
brouwen zijn in feite vrij eenvoudig, maar alle 
technieken moeten minutieus uitgevoerd wor-
den. Na mouten, het opvoeren van de tempera-
tuur, het brouwen en het filteren, volgt de fun-
damentele stap die het bier zijn eigen stijl en 
karakter schenkt: het hoppen. Dit bepaalt de 
bitterheid en de smaak van het bier, terwijl de 
infusies van specerijen en andere aromaten voor 
de signatuur zorgen. Bij het Cabanebier worden 
sinaasappelschil, koriander en uiteraard enkele 
geheime ingrediënten toegevoegd. Er worden 
aan de most ook nog gisten toegevoegd die tij-
dens de fermentering de glucose omzetten in 
CO2-gas en alcohol. Er bestaan twee soorten 
fermentering: lage of hoge isiting. Cabane is een 
bier van hoge gisting die bij 18 tot 26°C plaats-
vindt. Vóór het aftappen worden alle f lessen 
uitgekookt bij 105°C. 
 Ook de laatste stappen, het bottelen en het 
etiketteren, worden hier allemaal manueel uit-
gevoerd. Zo ontstaan immers de legendarische 
bieren. In dit geval eentje dat aan een mooi avon-
tuur begint... 
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La Cucinella, een culinaire ontdekkingsreis 
langs de laars van Italië. Gastronomie en 
chanson à la carte.  I Guy Delville

Hartje Luik, in de gloednieuwe voetgangerszone 
van de levendige rue de la Casquette schuilt ach-
ter de gevel van een statig herenhuis restaurant 
‘La Cucinella’. De authentieke inrichting en aan-
trekkelijke gerechten uit de verfijnde, pure 
Italiaanse keuken bekoren al jarenlang een breed 
en trouw publiek. Na zowat 20 jaar aan het for-
nuis van La Cucinella geeft de inmiddels 67-jarige 
chef Gianni Marzano de fakkel door aan de vol-
gende generatie. Julien, zoon des huizes, brengt 
een selectie van eigen recepten, maar blijft even-
eens de klassiekers van zijn vader serveren. Deze 
topgerechten hebben La Cucinella immers groot 
gemaakt en lokken een vast cliënteel naar dit 
standingvolle eethuis.
 Naast zijn culinaire activiteiten timmert 
Gianni al sinds 1974 aan een opvallende zang-
carrière onder de artiestennaam Claude Michel. 
Momenteel bestaat zijn repertoire uit meer dan 
70 nummers die op verschillende albums zijn 
uitgebracht, en ruim 200 covers van bekende 
artiesten. Hij stond ontelbare keren op Belgische 
en buitenlandse podia. Claude Michel alias 
Gianni Marzano weet nog steeds zijn publiek te 

charmeren met zijn innemende persoonlijkheid 
en zijn zoetgevooisde chansons.
 Julien legde inmiddels een mooi parcours af 
in de Luikse restaurantwereld waar hij met suc-
ces en vastberadenheid de basisprincipes van de 
Italiaanse keuken verdedigde. Nu treedt hij in de 
voetsporen van een gastronomische traditie die 
hem met de paplepel werd ingegeven. 
Verandering binnen de continuïteit, trouw aan 
een bewezen succesformule!

Op het bord
Zijn gebleven: de originele gerechten van vader 
Gianni. Enkele voorbeelden van ‘primi’ tussen € 
16 en € 18: carpaccio, rucola, extra vierge olijf-
olie, schilfers Parmezaanse kaas; tartaar van rode 

LA CUCINELLA



© La Cucinella

93

nr.37Leuke adresjes

tonijn, kruiden, avocadomousse en limoen; ravi-
oli met ganzenlever, champignons en emulsie 
van zwarte truffel. De signatuur van Julien vin-
den we terug in eigenzinnige versies als: burrata 
di bufala, gazpacho met citroengras en pickels 
van rode ui; kalfstartaar met oesters, paneermeel 
met ansjovis en salsa tonato; gepocheerd ei met 
truffel, aardappelbouillon en pancettareepjes; 
gebakken sint-jacobsnootjes, boleten en gebrai-
seerd spek.
 Het aanbod pasta’s (vanaf € 16) bevat de spe-
cialiteiten van de ‘padre’: vierkante spaghetti met 
venusschelpen, zachte look en platte peterselie; 
paccheri met kalfsragout en aubergines of can-
nelloni met kalfsvlees, tomaten en gesmoorde 
spinazie. Julien brengt een variatie op het 
pastathema: spaghetti met carbonarasaus, kalfs-
zwezeriken met zwarte truffel; orecchiette met 
gekonfijt lamsvlees, erwtjes en pecorino; pac-
cheri met kreeft en bouchotmosselen, koriander 
en curryolie. 
 De ‘secondi’ van Gianni zijn vaste waarden op 
het menu (tussen € 19 en € 25): sneden Iers rund-
vlees met rucola en schilfers Parmezaanse kaas; 
kalfslapje op Milanese wijze, Parmezaanse kaas 
en in de oven gekonfijte tomaten; ossobuco met 
gestoofde groenten, pappardelle met boter, 
gebakken kabeljauwhaasje met laurier, venus-
schelpen en boterpuree. Julien brengt een mooi 

Italiaans smakenpalet in een 2.0 versie. Het 
wordt moeilijk kiezen tussen de gebakken kalfs-
kotelet met rozemarijn, polenta en ingekookte 
jus van Taggiasche olijven; op het vel gebakken 
zeebaars, bieslookpuree en mousselinesaus met 
oesters of traag gegaarde kalfszwezeriken en 
gekarameliseerd witloof met gember.
 De in het huis bereide desserts (allen € 8) zijn 
zowel tongstrelend als verrassend: gepocheerde 
ananas in een kruidensiroop, crumble met bruine 
suiker en vanille-ijs; chocolademoelleux, karamel 
met gezouten boter en vanille-ijs; tiramisù, kof-
fiekaramel ‘Segafredo’ en hazelnoten; panna cotta 
met vanille en bosvruchten of baba met limon-
cello, gestoofde rode vruchten en opgeklopte 
room met vanille.
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Agnès Collet en Gianni Loggia staan al langer 
dan een jaar samen aan het roer van de 
BelRive, een gerenoveerde oude aak die nu als 
een resto-bar aan de voet van de Citadel van 
Namen voor anker ligt. De stijl is pure yachting: 
chic en relaxed.  I Michel Jonet

We zijn in het historische hart van de stad 
Namen, op de landtong waar Samber en Maas 
elkaar ontmoeten. Dit is de Grognon, ooit een 
tolpost voor de aken die hier passeerden. Nu is 
het de ligplaats van de BelRive, een oude olie-
aak uit de jaren 1920 die door zijn huidige eige-
naar – een grote liefhebber van boten – werd 
gerenoveerd om er mondaine recepties te ont-
vangen. De boot is in drie verdiepingen verdeeld, 
met een groot terras op het zonnedek, een pano-
ramische eetzaal op het bovendek en een poly-
valente zaal op het benedendek. 

Twee parcours
Agnès en Gianni hebben elkaar op het werk leren 
kennen. Allebei werkten ze bij een bekende trai-
teur in de streek. Zij had een directiefunctie, hij 
was verantwoordelijk voor de zaal. Samen wilden 
ze hun eigen wereldje scheppen, een zaak in het 
aparte, chique kader van een drijvend restaurant 
aan de oever van de Maas. “Vergelijk ons vooral 

niet met die eetfabrieken en brasserieën die vacuüm-

maaltijden in de magnetron opwarmen. Maar we zijn 

evenmin een klassiek restaurant met een traditioneel 

kader.” Een bezoekje aan het dek volstaat om te 
beseffen dat Namen een feest is, een avond lang, 
met een maaltijd onder vrienden in een zaal met 
uitzicht op de Maas, in een licht en eigentijds 
decor.

Out of Africa en een dochter van de 
Maas
Het concept? “Bistronomie en gerechten om te 

delen. Niet te verwarren met tapas, die vaak van 

mindere kwaliteit zijn”, zegt Agnès Collet, die de 
kaart en het menu samenstelt – Gianni zorgt 
voor de  wijnen die er perfect bij passen. Als 
kind en jong meisje woonde Agnès in Zaïre, 
dat later opnieuw Congo werd. Haar opleiding 
kreeg ze in de Hotelschool van Namen, afdeling 
Menswetenschappen. Ze kon er profiteren van 
de ervaring van leerkrachten als Raoul Francart, 
meneer Wattiez, Chef Gérard, de auteur van 
het baanbrekende kookboek La Cuisine d’un 

Gourmand en meneer Marchal. Daarna werkte 
ze voor hotelgroepen van topniveau in Brussel 
en in het culinaire management van gastronomi-
sche restaurants zoals het Maartenshof (Utrecht). 
Na haar terugkeer in België stortte ze zich op 
de human resources, met directiefuncties bij 
de horecagroothandel ISPC in Luik en later bij 
Traiteur Paulus in Ciney. “Toen we elkaar leerden 

kennen, droomden we meteen van ons eigen project. 

Dat is dus de BelRive geworden. Het water heeft me 

LA CUISINE DU 
BelRIVELa cuisine du BelRive

Quai des Chasseurs 
ardennais

B-5000 Namen
+32 81 22 65 79

info@lacuisinedubelrive.be
www. 

lacuisinedubelrive.be
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altijd gefascineerd. De Congostroom toen ik nog heel 

klein was en later de Maas in Wépion, het dorp van 

mijn ouders. Ik heb altijd wat weemoed gevoeld naar 

de vriendelijkheid en de moed van de Afrikanen. 

Hun gastvrijheid en hun gevoel voor feesten blijven 

legendarisch, hoe moeilijk hun dagelijkse leven ook 

kan zijn.” 

Manneke Pis in Grasse!
“We zochten een buitengewone plek, een decor waar 

onze klanten – die we liever als onze gasten beschou-

wen – niet alleen lekker konden eten maar ook hun 

ogen konden uitkijken. Gastvrijheid en vriendelijk-

heid, dat zijn onze waarden. We moeten onze gasten 

verwennen, we willen dat ze zich bij ons kunnen ont-

spannen”, vertelt Gianni Loggia, de sommelier 
met magische talenten die dit gastronomische 
concept heeft bedacht.
 Na zijn hotelstudies in Grasse, aan de Côte 
d’Azur, heeft Gianni bij Club Med gewerkt (van-
daar zijn look en zijn charme). Zijn gastvrijheid 
en gevatheid heeft hij van zijn vader geërfd, die 
in Grasse, de hoofdstad van het parfum, een bar 
met (meer dan 200!) Belgische bieren uitbaatte, 
Le Manneken-Pis. Reislustig als hij is, werd hij 
een seizoenarbeider van de zaal, in de zomer aan 
de Côte d’Azur, in de winter op de skipistes.

Als een vis in het water
We hebben een onvergetelijke avond doorge-
bracht op het stevig aan de ponton verankerde 
terras. We kiezen twee verschillende cocktails, 
de Namur Roi met Gin/Houppe/Limoncello 
en de alcoholvrije Namur Sunrise Cocktail 
(sinaasappelsap, citroensap en aardbeiencoulis). 
De sfeer is fantastisch. De rosé van Minuty, een 
vaste waarde op de mooiste tafels van het Franse 
zuiden, stroomt bij beken. Een bord antipasti 
voor twee (25 euro) met vleeswaren, Italiaanse 
kazen en gegrilde groente wordt met carasau 
geserveerd, knapperig brood uit Sardinië. Het 
voldoet helemaal aan onze verwachtingen, net als 
de Caesar salad en de bouillabaisse met rotsvis. 
We sluiten af met een crème de brûlée die lekker 
naar lavendel ruikt.
 Reserveren is verstandig, want de verhouding 
prijs/kwaliteit van dit drijvende restaurant is heel 
interessant. U betaalt 20 euro voor een lunch met 
drie gangen en slechts 32 euro voor een menu 
met drie gangen met elk drie keuzes.

ZALIG SLAPEN!

Om het helemaal mooi te maken, kunt u overnachten in een gastenkajuit op de 
rivier, in de MS Elisabeth. Voor wie geen zeebenen heeft, noteren we twee 

uitstekende adresjes vlakbij. Eerst de Royal Snail in de wijk La Plante, tegenover 
het Casino van Namen. Het hotel heeft zijn eigen gastronomisch restaurant, 
L’Agathopède, met Carl Gillain (Top Chef) aan het fornuis. De liefhebbers van 

gastenkamers en charmante hotelletjes zullen in de wolken zijn met Villa Balat, 
tegenover de BelRive op de andere oever van de Maas.



Le Violon d’Ingres
Rue de Bioul 35

B-5537 Warnant (Anhée)
+32 475 66 98 56
dirk.van.de.vondel

@gmail.com

© Le Violon d’Ingres

96

nr.37

LE VIOLON  
D’INGRES
Hoe ontvlucht je de drukte en het lawaai van 
de stad? Dirk en Janin Van De Vondel hebben 
de ideale oplossing gevonden. Eerst voor 
zichzelf…en nu ook voor hun gasten. Zalige 
rust!  I Christian Sonon

De jonge vrouw zit op de rand van het bed. Haar 
benen zijn onzichtbaar en ze houdt haar armen 
voor haar lichaam, zodat ze alleen haar gezicht 
in profiel toont en haar naakte rug. De lijnen van 
die rug doen denken aan de harmonieuze ron-
dingen van een viool en op haar huid zijn twee 
arabesken getekend, een dubbele f – zoals de 
gleuven die de klank van het instrument verbe-
teren. Is dit een charmant welkomstgeschenk van 
Janin en Dirk voor hun gasten van één nacht? 
Niet zo gauw! De schoonheid wacht u niet op in 
de kamer die u in het mooie huis van het echt-
paar Van De Vondel in Warnant hebt gehuurd. 
Ze heet Kiki de Montparnasse en haar pose werd 
in 1924 onsterfelijk gemaakt door de grote sur-
realistische kunstenaar Man Ray. Zijn foto heeft 
een ereplaats gekregen in de woonkamer van de 
Van De Vondels. De titel van het werk, ‘Le Violon 

d’Ingres’, verwijst naar een Franse uitdrukking 
die ‘ liefhebberij’ of ‘hobby’ betekent. Jean-
Auguste-Dominique Ingres (eerste helft van de 
19de eeuw) was namelijk niet alleen een schilder 

Leuke adresjes

maar ook een fervent violist. De viool was zijn 
passie, net zoals vrouwelijke modellen de passie 
van Man Ray waren. En zoals dit mooie, volledig 
gelijkvloerse huis temidden van het groen meer 
dan vijf jaar geleden de passie van Janin en Dirk 
werd. Ze gaan hier haast nooit meer weg, behalve 
af en toe voor een bezoekje aan de kinderen in 
Antwerpen.

Nieuwe mensen, nieuwe ontmoetingen
Maar wat heeft dit gepensioneerde echtpaar ertoe 
aangezet om de Vlaamse havenstad de rug toe te 
keren en zijn toevlucht te zoeken in dit vredige 
stukje groen Wallonië? “Dat heeft alles te maken 

met de warmte van het onthaal”, antwoorden de 
Van De Vondels zonder aarzelen in de taal van… 
Molière. “Ik werkte in Antwerpen als jobcoach voor 

kansarmen, maar met de opkomst van de N-VA en de 

toenemende neiging om vreemdelingen en achterge-

stelde mensen de schuld van alle kwalen te geven, werd 

ik alsmaar ongelukkiger”, vertelt Janin. “Er zijn in 

Antwerpen bovendien meer en meer mobiliteitspro-

blemen”, zegt Dirk, een wiskundeleraar die zijn 
loopbaan als schooldirecteur heeft afgesloten. 
“We hadden niet meer dan twee dagen nodig om dit 

huis met zijn prachtige tuin te vinden. Vroeger was 

het de woonst van de tuinier die de Maaslandse villa 

hiernaast onderhield. We kenden de streek helemaal 

niet maar we zijn hier geweldig goed ontvangen.”
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Ze plaveiden de toegangsweg, verfraaiden de 
omgeving en de tuin en verbouwden de bene-
denverdieping om meer ruimte te hebben. En 
toen kwamen Dirk en zijn echtgenote op een idee 
dat ze heel natuurlijk vonden. Ze zouden toeris-
ten uit alle windstreken ontvangen in een van 
hun kamers, met dubbel bad, badkamer en pri-
véterras. “Zelf op reis gaan, kunnen we niet, want 

we hebben hier drie kippen, een hond, vijf katten en 

zelfs twee kleine alpaca’s, die ons grote gazon netjes 

houden”, vertellen ze. “Daarom hebben we besloten 

om mensen bij ons thuis te laten logeren. Eerst waren 

dat vooral Belgische stellen. Daarna heeft onze klan-

tenkring zich dankzij het internet uitgebreid naar 

Nederland, Frankrijk, Engeland, Brazilië, de 

Verenigde Staten… We zijn altijd erg blij met onze 

gasten, maar om toch nog wat intimiteit over te hou-

den, beperken we het aantal overnachtingen tot twee 

per week.”

Ambassadeurs van de streek
Welk soort bezoekers krijgt Le Violon d’Ingres 
zoal over de vloer? Meestal zijn het jonge stellen 
die Namen of Dinant komen verkennen of te voet 
of op de fiets van de natuur willen genieten. “Wij 

verwelkomen onze gasten met een geschenkje, plaat-

selijke producten zoals koekjes uit de imkerij Falsyvar, 

in Warnant, of een streekbier. Als ze er zin in hebben, 

snoepen of drinken wij mee, zodat we even kennis 

Leuke adresjes

“Zelf op reis gaan, kunnen we niet, want we hebben hier drie 

kippen, een hond, vijf katten en zelfs twee kleine alpaca’s, die ons 

grote gazon netjes houden”, vertellen ze. “Daarom hebben we 

besloten om mensen bij ons thuis te laten logeren.”
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kunnen maken. Een enkele keer is die kennismaking 

langer uitgelopen en hebben we ‘s avonds met ons vie-

ren gegeten. Maar dat was uitzonderlijk, het stel dat 

we die dag ontvingen, had gevraagd of ze onze keuken 

mochten gebruiken om hun avondmaal klaar te 

maken.”

 Dat soort van spontane gezellige momenten 
was vroeger vaste kost op het platteland. En het 
is een leuk idee dat Janin en Dirk, ook al komen 
ze uit Vlaanderen, heel snel ambassadeurs van 
onze streek geworden zijn. “We maken er een 

gewoonte van onze gasten tips te geven over goede 

adresjes in de gemeenten in de buurt, waar ze huisge-

maakte producten kunnen proeven en voor weinig 

geld lekker kunnen eten”, vertelt Janin. Zelf heeft 
ze alweer een nieuwe passie ontdekt: sinds de 
komst van de twee kleine alpaca’s – uit de kwe-
kerij ‘White Mountain’ in Fosses-la-Ville – spint 
ze haar eigen wol en maakt ze diertjes van vilt. 
Een nieuw stokpaardje… zeg maar, een 
violon d’Ingres.
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VAN 20 TOT 23/07/17

en vele anderen...

RENAUD // LOÏC NOTTET // MICHEL SARDOU
DE PALMAS // PATRICIA KAAS

BIGFLO & OLI // KID NOIZE // CALI // SAULE
SLIMANE // CLAUDIO CAPEO

JULIAN PERRETTA // THE AVENER
MUSTII // NOA MOON

ALEX GERMYS // BALOJI // TYPH BARROW
DAN SAN // DELTA // KONOBA

BENJAMIN SCHOOS // SACHA TOOROP

LES FINES CHARCUTERIES DU TERROIR

Avec le soutien 
de la Wallonie
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