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innovation accelerator in environment 
friendly technologieS 
Green chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 emissions, 
sustainable construction, and the processing of wastes and effluents to recycle 
them as new raw materials are major technological challenges.
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Oké, de titel van deze film met Antoine de Caunes (1) uitgebracht in 1998 gebruikt 
het tegenovergestelde van het citaat van Simone de Beauvoir. Naast humor paste 
het goed bij de rode draad van dit 48e magazine. Zondag 8 maart, Internationale 
Vrouwendag. Je weet wel …

Ook al is de situatie voor vrouwen er in de 20e eeuw aanzienlijk op vooruitgegaan, 
toch moet worden toegegeven dat achteruitgang gedurende de afgelopen jaren 
wereldwijd actueler is. Triest eufemisme. Ondanks alles, zoals Woman (2) onlangs 
aantoonde, heeft de duistere kant van de "machokracht" behoorlijk wat klappen 
gekregen en zal ze die nog blijven krijgen in deze wereld. Maar bij ons ? Geef 
toe, niet alles is rozengeur en maneschijn. We moeten zeker meer dan waakzaam 
blijven. En sommige verontwaardigde vrouwen én mannen zetten de strijd 
verder. Laten we hen vertrouwen.

En op onze pagina's ? Opnieuw de eeuwenoude verzoening van het professionele 
leven, gezinsleven of vrouwelijk ondernemerschap ? Is het meest natuurlijke 
uiteindelijk niet om een "normaal" tijdschrift te creëren, met "normale" vrouwen, 
die een "normaal" leven leiden als artieste, onderneemster, restauranthoudster 
enzovoort ? Uiteraard !

Elke gebruikelijke rubriek van dit voorjaarsnummer bespreekt daarom natuurlijk 
een vrouw, niet gekozen vanwege haar geslacht, maar vanwege de kwaliteit van 
wat ze is en wat ze doet. Zeker als vrouw ! En ik kan het niet helpen, maar ik 
denk dat er altijd een beetje extra ziel aanwezig is. Wat soms vreselijk ontbreekt 
bij mannen …

“ L’homme est une femme 
comme les autres ” 

— Jean-Willy Lardinoit, Hoofdredacteur

(1)  L’homme est une femme comme les autres, van Jean-Jacques Zilbermann (1998), met Antoine de Caunes,  
Elsa Zylberstein, Gad Elmaleh.

(2) Woman, van Anastasia Mikova en Yann Arthus-Bertrand, uitgebracht op 11 maart 2020
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ISADEL
BEELDEND KUNSTENARES

Portfolio

ISABELLE 
DELPLANQUE 

SNELBIOGRAFIE
  

1993 
Regentaat plastische kunsten, 

Institut d’Enseignement Supérieur 
Pédagogique Alexandre André, 

Saint-Ghislain
•

1993-94
Keramiek, Cours des Métiers d'Art 

du Hainaut
•

2002
Zeefdruk, Académie  

des Beaux-Arts van Namur
•

2003-2004
Tekenen naar model, Académie  

des Beaux-Arts van Namur
•

2011
Etsen, Académie des Beaux-Arts 

van Namur
•

2012
Kalligrafie van Hebreeuwse 

lettertekens
•

2014
Japanse kalligrafie 

isadel357@hotmail.com
www.isadel.com
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Star WAW

Stéphanie Blanchoud

EEN ARTIESTE   
IN BEWEGING  

Stéphanie Blanchoud, die een inspectrice 
speelt in de politiereeks ‘Ennemi public’, 
heeft nog heel wat andere pijlen op haar 
artistieke boog. Deze comédienne, 
actrice, schrijfster en zangeres is altijd  
in beweging.

 I Catherine Moreau

nr. 48
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De 38-jarige Stéphanie 
Blanchoud, die moeder is 
van de kleine Ferdinand, 
duikt zowat overal op.
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Haar vader is een Zwitser, ze groeide op in 
Waals-Brabant en later in Henegouwen, maar 
woont nu in Brussel. De 38-jarige Stéphanie 
Blanchoud, die moeder is van de kleine 

Ferdinand, duikt zowat overal op. Wij ontmoetten haar 
tussen schrijfwerk en een opname door, en praatten met 
haar over haar passies, ontmoetingen en plannen.

Hoe geraakte u in de ban van toneel?
Een eerste vonk sloeg over toen ik in het zesde leerjaar 
van de lagere school zat. Wij speelden toen Le métro mais 

pas trop, een kleine opvoering met monologen en duo’s. 
Dat maakte iets los in het ietwat schuchtere meisje dat 
ik toen was. Dat deed me ontwaken. Op de middelbare 
school had ik het niet speciaal voor de letteren; ik gaf 
veeleer de voorkeur aan de wetenschappelijke vakken 
en droomde ervan arts of dierenarts te worden. Maar 
in het 4e jaar gaf Marie France Detheux, mijn lerares 
Frans in het ‘Institut des Sacrés-Cœurs’ in Waterloo, 
me smaak in woorden, leerde me houden van de letter-
kunde en moedigde me zelfs aan om te gaan schrijven. 

Tussen 1998 en 2000 was u finaliste van het toernooi 
‘Scènes à deux’, dat jongeren hielp om hun eerste 
stappen op de planken te zetten (1). Wat heeft die 
ervaring u bijgebracht?
Ik was daar dol op en het was voor mij een echte start. 
Marie-France Detheux en Vivianne Vernimen deden 
ons zowel op school als daarbuiten en zelfs in de week-
ends aan onze optredens werken. Tijdens dat toernooi, 
dat twee of drie maanden duurde, konden wij beroeps-
acteurs ontmoeten, die ons advies kwamen geven. De 

(1)

 ‘Scènes à deux’ werd georganiseerd door de VZW Promotion 

Théâtre, die nu Initiatives-Théâtre-Ados-Créations (IThAC) heet

Star WAW

“Mijn inspiratie haal ik uit kleine 

alledaagse dingen, uit de relaties tussen 

mensen ... Uit wat ik zie en uit mijn 

ontmoetingen ontstaan dikwijls 

tragikomische verhalen en personages uit 

een bitterzoete wereld.”
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finale halen was een hele uitdaging. Ik probeerde me 
volledig te geven. En daardoor besloot ik actrice te wor-
den. Aan de Academie van Nijvel schreef ik me in voor 
toneel en voordrachtkunst, in de klassen van Patricia 
Dacosse en Catherine Ronvaux. Ondertussen richtte ik 
de ‘Compagnie du Comble’ op samen met vrienden van 
de academie, en onder de regie van Patricia Dacosse 
brachten we een eerste stuk, Un air de famille, dat een 
week lang werd opgevoerd in de Waux-Hall in Nijvel. 
Na een omweg van een jaar in de romanistiek, heb ik 
me ingeschreven aan het ‘Conservatoire royal de 
Bruxelles’, waar ik een eerste prijs voor toneel  en voor-
drachtkunst behaalde.

Als Belgisch-Zwitserse bracht u uw jeugd door in Waals-
Brabant. Hebt u speciale herinneringen aan die tijd?
Ja, ik zie het dorpsplein van Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
nog altijd vóór me, met zijn kerk, zijn groentewinkel, 
zijn paardenmolen, zijn kindercarnaval ... Een echte 

dorpssfeer! Rond mijn 10e ging ik met mijn moeder in 
Buzet wonen, in Henegouwen. In Brussel voel ik me 
meer stadsmens, maar wanneer ik enkele keren per jaar 
naar Zwitserland ga, waar nog enkele familieleden van 
mijn vader leven, vind ik de natuur en de rust weer. En 
misschien iets van de vakanties uit mijn kindertijd.

U hebt niet gewacht tot men u rollen kwam aanbieden 
want u schrijft nu al bijna twintig jaar voor het toneel.
Ja, ik wilde sommige dingen uitdrukken en mijn eigen 
teksten maken. Ik zag daarin een zekere vrijheid en 
vond dat prettig. Je begint te schrijven voor jezelf en 
daarna, beetje bij beetje, voor de anderen. Ik schrijf geen 
geëngageerde of politieke teksten. Mijn inspiratie haal 
ik uit kleine alledaagse dingen, uit de relaties tussen 
mensen ... Uit wat ik zie en uit mijn ontmoetingen ont-
staan dikwijls tragikomische verhalen en personages 
uit een bitterzoete wereld.

Star WAW
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U werd bekroond. Stimuleerde u dat?
In 2015 won ik een van de prijzen van de wedstrijd 
‘Textes en Scènes’ die Franstalige Zwitserse auteurs 
bekroont. Ik werd toen door Véronique Olmi gecoacht 
voor het schrijven van Jackson Bay. Die dramaturge heeft 
mij waardevolle dingen geleerd: hoe je een verhaal moet 
vertellen, hoe je het tot een goed einde moet brengen ...

Uw jongste stuk, Je suis un poids plume, speelt zich af 
in een boksring …
Ik vond het jammer dat we onvoldoende lichamelijke 
opvoeding kregen aan het conservatorium. Enkele jaren 
geleden, op een ‘ingewikkeld’ moment in mijn leven, 
bezocht ik min of meer toevallig de ‘Physical Boxing 
club’ in Brussel. Een ontdekking! Ik was op slag gewon-
nen voor die sport en voor mijn coach, Ben Messaoud, 
en ik werd een boksfanate die nu drie of vier keer per 
week in de ring stapt. Wie zichzelf overtreft in een 
sport, ontwikkelt zijn lichaam. Dat levert niet alleen 
lichamelijk, maar ook mentaal veel op. Voor het toneel 
geeft het me meer concentratie, discipline en volharding, 
en het verbetert mijn houding tegenover de andere, mijn 
tempo, de kracht van het ‘ogenblik’. Ik wilde toen graag 
schrijven over die ervaring en er een toneelstuk aan 
wijden. Dat lokt mensen naar de schouwburg, die er 
anders zelden komen en omgekeerd laat het sommige 
toneelliefhebbers kennismaken met die gevechtssport.

Hoe organiseert u uw werk als schrijfster?
Een toneeltekst schrijven, begint met een geleidelijke 
groei. De ideeën komen me aangewaaid wanneer ik in 
beweging ben – al stappend, in de trein, in het vliegtuig ... 
Maar niet als ik voor een wit vel papier zit. Wanneer ik 
ongeveer weet waar ik naartoe wil, wanneer het ver-
haalschema in grote lijnen duidelijk is, kan ik beginnen 
schrijven. En dan ik heb ik nood aan zelfdiscipline en 
aan rituelen: rust, een vast en matineus uurrooster om 
voor de computer te zitten. Kortom een afzondering 
buiten de tijd, waar ik veel genoegen in schep. Soms 
komt er niets uit. Dat maakt me niet bang. En soms 
gebeurt het dat ik me tijdens het schrijven laat verrassen 
en meeslepen door mijn personages.

Liggen er ijzers in het vuur?
In een bundel korte teksten waarin schrijfsters hun per-
soonlijke kijk op het thema ‘Misdaad en Straf ’ brachten, 
met een knipoog naar Dostojevski, schreef ik in 2016: 
“De tijd die een babygiraf nodig heeft om recht te gaan staan”. 
Ik heb er nu een langere tekst van gemaakt, waarvan ik 
met acteur Laurent Capelluto een voorstelling op touw 
zal zetten in België en misschien in Zwitserland. En deze 
herfst zal ik in Zwitserland optreden in de volgende 
langspeelfilm van de cineaste Ursula Meier, waarvoor 
we samen het scenario hebben geschreven.

U schrijft en vertolkt ook uw eigen liedjes. Geeft de ene 
kunsttak inspiratie voor de andere?
Aan het conservatorium, waar ik een cursus stemvor-
ming volgde, ontdekte ik dat ik graag zong. Toen ik 
begon te zingen, kwam er iets los in mijn vak als actrice. 
Want muziek heeft me veel bijgebracht: ritme, vrijheid, 
precisie, onbevangenheid. Toneel en lied doen me allebei 
leven. Zelfs als ik, naargelang de tijden en de ontmoe-
tingen, al eens een pauze inlas, ga ik ten slotte altijd 
opnieuw beginnen met muzikale projecten.

Op dat gebied hebt u een originele en persoonlijke weg 
gekozen. Zijn er kunstenaars die u inspireerden en die 
dat nog steeds doen?
Mijn vader heeft me traditionele zangers leren kennen, 
zoals Brel en Barbara. Met mijn moeder baadde ik meer 
in de muziek van de Beatles en de Bee Gees. Door Jean-
François Assy, met wie ik enkele jaren heb samenge-
werkt, ontdekte ik veeleer een wereld van folk en coun-
try. Tegenwoordig bestrijk ik een groot gebied: Michael 
Jackson, Sting, Bashung, Bon Iver, Patrick Watson,  Kate 
Tempest ... Ik luister ook veel naar alternatieve folk pop, 
naar rap ...

De prijzen die u meer bepaald bij de wedstrijd ‘Musique 
à la française’ en op de ‘Francofolies’ van Spa won, 
hebben die uw loopbaan een boost gegeven?
Dat dacht ik op het ogenblik zelf, maar in feite is het 
anders. Ook al had je succes met een optreden, toch moet 
je telkens weer van nul beginnen. De Federatie 
Wallonië-Brussel steunt me in de mate van het moge-
lijke, maar mijn liedjes zijn niet altijd op de radio te 
horen. Ongetwijfeld omdat er in Franstalig België geen 
vedettesysteem bestaat zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen. 
En omdat ik in het Frans zing in een gewest dat die taal 
onvoldoende ondersteunt.

Hebt u plannen op het vlak van liedjes? 
Ja, ik werk aan een nieuw album dat wat meer in popstijl 
zal zijn, met elf titels. Dat is voor het einde van het jaar. 
Altijd in het Frans.

nr. 48
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“Er zijn mensen naar het stuk Je suis 
un poids plume komen kijken 

omdat ze de reeks hadden gezien.  

En sommigen kwamen uit 

nieuwsgierigheid naar mijn concert 

op de ‘Francofolies’ in Spa.”

nr. 48
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Hoe hebt u die rol aangepakt, zonder te 
vervallen in een karikatuur en in oude koek?
Als een uitdaging. Ik heb andere politieseries bekeken, 
bij voorkeur Angelsaksische. Op de eerste plaats wilde 
ik geloofwaardig zijn. Ik heb dus verscheidene weken 
meegelopen met de politie van Charleroi, waar ik enkele 
jaren geleden een nachtpatrouille kon volgen. In de cel 
‘Moorden en verdwijningen’ kreeg ik adviezen. Ik heb 
bijvoorbeeld een wapen leren dragen en voorzichtig een 
kamer leren binnengaan. Dan heb ik aan de meer per-
soonlijke aspecten van Chloé Muller gewerkt: haar 
manier van lopen, ademen, kijken en evolueren in haar 
omgang met de anderen ...

Wat heeft het opnemen van een reeks u 
geleerd?
Voor een film kunnen we soms een hele dag wijden aan 
drie taferelen. Bij een reeks die wordt opgenomen in 
iets minder dan zes maanden, schuilt de moeilijkheid in 
het feit dat het zeer snel moet gaan! Een tafereel wordt 

twee of hoogstens drie keer opgenomen. Dat is zowel 
frustrerend als meeslepend, want je moet onmiddellijk 
klaar zijn en het moet allemaal heel strikt verlopen.  
Je verandert op het vlak van het spelen, van het uithou-
dingsvermogen, van het vertrouwen. Een uitstekende 
leerschool voor acteurs! Ik deed het met veel genoegen. 
Ik hou ontzettend veel van de opnames. En gezien  
het succes dat we hadden (nvdr: het 1ste seizoen werd 
in Frankrijk uitgezonden op TF1 en ook in verscheidene 
andere Europese landen), was het team heel opgewonden 
aan het begin van de opnamen voor het 2e seizoen.

“OP DE EERSTE  
PLAATS WILDE IK 
GELOOFWAARDIG ZIJN”

De politiereeks 
‘Ennemi public’ heeft 
Stéphanie Blanchoud 
ongetwijfeld 
bekendgemaakt bij 
het grote publiek. Ze 
zet er de vrouwelijke 
politie-inspecteur 
Chloé Muller neer.  
De opnamen voor het 
3e seizoen beginnen 
in februari 2021.  
Er is ook al een  
4e reeks gepland. 

“Ik heb verscheidene weken meegelopen met de 

politie van Charleroi, waar ik enkele jaren 

geleden een nachtpatrouille kon volgen.”

Star WAW
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Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) en broeder Lucas 
(Clément Manuel) in de abdij van Marche-les-Dames 
(‘Ennemi public’, seizoen 2, aflevering 8).

Welke impact heeft de reeks ‘Ennemi public’ 
gehad op uw loopbaan?
Ze heeft me zeker zichtbaarheid gegeven als toneelspeel-
ster en als zangeres. Er zijn mensen naar het stuk Je suis 

un poids plume komen kijken omdat ze de reeks hadden 
gezien. En sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid naar 
mijn concert op de ‘Francofolies’ in Spa. Men herkende 
me ook op straat. Maar na twee of drie maanden is dat 
voorbij.

De opnamen gebeurden in Wallonië. Hebt u 
daar iets ontdekt?
We gingen naar heel wat steden en dorpen: Bertrix, 
Paliseul, Libramont, Lobbes, Nollevaux – en ik vergeet 
er ongetwijfeld veel – waar we zeer goed werden ont-
haald. Er zijn veel taferelen opgenomen in de abdij van 
Marche-les-Dames, in de provincie Namen, en in die 
van Val Dieu, in Aubel, in de provincie Luik. En ik had 
nooit kunnen denken dat het Ardense woud zo uitge-
strekt zou zijn. Dit gezegd zijnde, verheug ik me erop 
dat de volgende opnamen gepland zijn voor de lente en 
de zomer. Want wat ik vooral onthoud van de eerste 
twee seizoenen, is dat ik vreselijk veel kou heb geleden 
(glimlach).

SNELBIOGRAFIE
 

Geboortedatum 
26 september 1981

Woonplaats
Brussel

Kunstonderwijs
•  Eerste prijs Toneel  en Voordrachtskunst aan het 

‘Conservatoire royal de Bruxelles’ (2003), in de klas  
van Michel de Warzée

•  Zangles bij Annette Sachs, Martine Kivits en Julia Pelez 
(tussen 2000 en 2010)

Toneel
Als actrice:
• ‘Les Fourberies de Scapin’, van Molière (2004)
• ‘Cyrano de Bergerac’, van Edmond Rostand (2004)
• ‘La folle allure’, van Christian Bobin (2007)
• ‘Biographie de la faim’, van Amélie Nothomb (2009)
• ‘Le sabotage amoureux’, van Amélie Nothomb (2011)
•  ‘L’œuvre au noir’, van Marguerite Yourcenar (2013)

Als schrijfster / actrice (Editions Lansman).
• ‘Dans tes bras’ (2006)
• ‘T’appartenir’ (2008)
• ‘Jackson Bay’ (2015)
• ‘Je suis un poids plume’ (2017)  

Film en televisie
• ‘La régate’, van Bernard Bellefroid (2011)
• ‘Journal de ma tête’, van Ursula Meier (2017)
•  Ennemi public’, reeks van Gary Seghers en Matthieu 

Frances, geproduceerd door de RTBF en Entre Chien  
et Loup (2016 en 2019)

•   ‘Engrenages’ (7e seizoen), reeks van Jean-Philippe Amar, 
op Canal + (2018).

Franse liedjes
Twee albums:
•  Insomnies’ (2009), met cellist Jean-François Assy en 

Jean-Luc Fafchamps
• ‘Les beaux jours’ (2015), met Marcello Giuliani.
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T U B I Z E

Waals-Brabant

Tubeke, 

 EEN OVERWINNING VOOR 
HET LEVEN 

Na eeuwen van hard labeur in de industrie verwelkomt Tubeke vandaag  
een nieuw project dat leven brengt, namelijk de bouw van de Quartier  
des Confluents. De wijk zal verrijzen op de site van de vroegere Forges  
de Clabecq. De eerstesteenlegging op 5 maart is het startsein van een 
langverwachte economische herontwikkeling.

 I Carole Depasse

De nieuwe wijk komt er op een gesaneerd ter-
rein van 11,5 ha aan de voet van de brug van 
Clabecq langs het kanaal Charleroi-Brussel. 
Het vastgoedproject, ontwikkeld door de 

vennootschap DCI Monaco en gedragen door Sampace 
(groep Samfi Invest France), is ambitieus. De betrokken 
partijen beseffen dat hun project de hoop vertolkt van 
een bevolking die op zoek is naar identiteit. “De inwoners 

van Tubeke hebben zich meteen achter het project geschaard, 

daar het een positief alternatief op lange termijn biedt en 

tegemoetkomt aan bepaalde tekortkomingen”, verklaart 
Michel Januth, burgemeester van Tubeke. In 2004 
bracht Pascal Seret, afkomstig uit Hoei en geassocieerd 

zaakvoerder bij DCI Monaco, al een bezoek aan de stil-
gevallen site en stelde toen voor om er een merkendorp 
te creëren. “Er werd naar me geluisterd, maar de tijd was 

nog niet rijp. In 2013 heb ik het idee opnieuw voorgelegd aan 

Michel Januth, die toen pas verkozen was, en ditmaal vond 

ik wel gehoor.” Het bewijs dat je het goede moment moet 
kiezen en dat de Tubekenaren klaar zijn met rouwen. 
Vandaag is het zover! Gemengde woningen, buurtwin-
kels, kantoren, restaurants en cafés, maar ook een kin-
derdagverblijf, een medisch huis, een zaal voor sport-
beoefening, een toeristische dienst, kunstwerken in de 
openbare ruimte … de Quartier des Confluents begint 
te groeien.
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Aan de ingang van de 
wijk komt een iconisch 
gebouw van dertien 
verdiepingen. Bij wijze 
van eerbetoon aan het 
verleden (tijdens de 
geschiedenis van les 
Forges hebben er zes 
hoogovens gewerkt) 
krijgt dit gebouw de naam 
HF7.

Shopping van hoge kwaliteit
Een nieuwe wijk uit de grond stampen betekent doel-
treffend tegemoetkomen aan een groot aantal criteria, 
o.a. dat van “samen leven”. Een wijk bruist van leven en 
behoudt zijn bevolking, of trekt na verloop van tijd zelfs 
nieuwe bewoners aan, zo hij voldoet aan de noden van 
zijn bewoners. “Mix van sociale klassen en generaties, duur-

zame architectuur, werkgelegenheid, groene ruimten, vrije-

tijdsbesteding, connectiviteit, mobiliteit ... je moet aan alles 

denken alvorens van start te gaan”, zo zegt Pascal Seret. 
Ook de aantrekkingskracht van de wijk is zeer belang-
rijk. In deze optiek stelt de Tubize Outlet Mall (TOM), 
een economische pijler, 13.000 m2 aan winkelopper-
vlakte ter beschikking, met 80 boetieks voor merkkledij 
tegen uiterst voordelige prijzen. “De TOM wordt geïnte-

greerd in de stad, zijn architectuur is hedendaags en verzorgd. 

De tijd van winkelcentra buiten de stad, omgeven door par-

kings die de bodem ondoorlatend maken, is voorbij.” Met 
ongeveer één miljoen bezoekers per jaar moesten er 

vanaf het ontstaan van het project oplossingen worden 
uitgewerkt voor de problematiek van de toegangswegen 
en de parkeerzones. Voor de parkings maken de archi-
tecten gebruik van de natuurlijke hoogteverschillen van 
het terrein om een plaat te leggen, niet ondergronds te 
gaan en toch de parkeerzones aan het zicht te onttrek-
ken. De mobiliteit zorgt voor meer hoofdbrekens die 
zullen worden opgelost met de noordelijke ringweg rond 
Tubeke en de nieuwe stadstoegang die een andere struc-
tuur zal krijgen. In plaats van de spoorwegovergang 
krijgt Tubeke een constructie die de spoorlijn zal over-
spannen. Tegelijk worden er momenteel onderhande-
lingen gevoerd om het station van Clabecq weer in 
dienst te stellen. In afwachting daarvan zal de stad elek-
trische fietsen en voertuigen ter beschikking stellen, en 
een pendeldienst organiseren om de mensen die per 
trein aankomen in het station van Tubeke naar de 
Quartier des Confluents te brengen, en omgekeerd.

Tubize Outlet Mall (TOM),  
13.000 m2 winkeloppervlakte. 

“De TOM wordt geïntegreerd in 
de stad, zijn architectuur is 
hedendaags en verzorgd.  

De tijd van winkelcentra buiten 
de stad, omgeven door parkings 

die de bodem ondoorlatend 
maken, is voorbij.”
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Gemengde woningen, buurtwinkels,  
kantoren, restaurants en cafés, maar ook een 
kinderdagverblijf, een medisch huis, een zaal  
voor sportbeoefening, een toeristische dienst, 
kunstwerken in de openbare ruimte …  
de Quartier des Confluents begint te groeien.

QUARTIER  
DES CONFLUENTS:  
ENKELE CIJFERS
 

671 woningen

1.542 m2 horecaoppervlakte,  
waarvan, 1.229 m² toegankelijk voor  
het publiek

12.128 m2
 handelsoppervlakte  

in de TOM

2.616m2 oppervlakte voor  
buurtwinkels een klim- en 
avonturenpark van   

van 3.170 m2 
een indoor elektrische karting  

van 2.593 m2

een kinderdagverblijf met  42 plaatsen

50 woningen in dienstenresidentie en 

48 woningen als serviceflats

“Terre de Tubize” of stadslandbouw
Het dak van de TOM genoot bijzondere aandacht. Het 
vormt een belangrijk deel van het project en wordt een 
groendak van 8.000 m2 waarop groenten zullen worden 
geteeld met eerbied voor de permacultuur. Dit concept 
werd ontwikkeld in samenwerking met Jessica Sbaraglia 
(zie verder). “Dit is uniek in België, we zijn de eersten die 

tuinen van deze omvang aanleggen op een dak. Echte tuinen 

met echte aarde, 100% biologisch, zonder aanvoer van che-

mische stoffen daar we vertrekken met maagde-

lijke grond. Dit is niet zomaar een loze 

aankondiging! We zullen 

dit realiseren, ook al moeten we nog eens twee miljoen euro 

extra investeren. Een dak zonder of met Jessica, dat is niet 

hetzelfde dak! ” glimlacht Pascal Seret. “We willen dat het 

winkelcentrum op zonne-energie werkt. De panelen komen niet 

op het dak maar worden aan een verticale gevel bevestigd. Ik 

kreeg een voorstel om de groenten te vervangen door zonnepa-

nelen, daar die minder kosten en meer opbrengen. Maar nee, 

wij hebben de burgers een project van stadslandbouw beloofd 

en we gaan nu niet iets anders doen.” De volledige opbrengst 
van de groenteteelt zal lokaal worden verkocht, ofwel aan 
de inwoners ofwel aan de restaurants met, prioritair, het 
restaurant dat zal worden ondergebracht op het dak te 
midden van de gewassen, smakelijke hagen, kippen en 
bijenkorven. Een restaurant met aan het hoofd een gelau- 
werde chef, waar de gasten kunnen proeven van de  
bereidingen op basis van fruit, groenten en eetbare  
bloemen die ter plaatse worden geteeld. “We plannen  

2.000 m
2

 serres die worden verwarmd met warmtekrachtkop-

peling afkomstig van de woningen en 1.000 m
2

 gewijd aan 

pedagogie.” En, we zijn tenslotte in België, er zal ook hop 
worden geteeld op het dak van de TOM. Misschien komt 
er wel een microbrouwerij … 
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Jessica Sbaraglia, oprichtster van Terre de Monaco, 
een concept van stadslandbouw op de daken in het 
Prinsdom, sprak met ons af in het viersterrenhotel- 

    complex Monte-Carlo Bay Hotel. De jonge vrouw 
wentelt zich echter niet in de luxe, ook al werd ze tijdens 
haar vorige leven sterk in die richting geduwd. Jessica 
heeft een door geld gedomineerde wereld de rug toege-
keerd en wijdt zich voortaan aan regenwormen, kippen, 
bijen, courgettes en eetbare bloemen. In haar geval spre-
ken we niet van reconversie maar van existentieel even-
wicht en terugkeer naar de bron.
Doordrongen van Zwitserland, waar ze geboren is, en 
van de familiale keuken waarvan de ingrediënten voor-
namelijk uit een biologische moestuin kwamen, ontwik-
kelde de jonge dertiger in 2016, na haar kwalificerende 
opleiding in groenteteelt, een project dat niet zo verba-
zingwekkend zou zijn indien het elders dan in Monaco 
was gevestigd. “Mijn eerste idee was dubbel: landbouw, die al 

een eeuw verdwenen was, weer binnenbrengen in een gebied 

van 2 km
2

, dat voor 80% is gebetonneerd, en daarvoor de platte 

daken van de torens in het prinsdom of de onbebouwde maar 

uiterst kleine ruimten in de stad gebruiken”, verklaart Jessica. 
Een echt huzarenstukje in Monaco, de dichtst bebouwde 
stad ter wereld!
“Toen ik aanklopte om mijn project voor te stellen en de nodige 

vergunningen te krijgen, nam niemand mij ernstig, des te meer 

daar ik niets moet weten van hydroponie, een vorm van land-

bouw buiten de grond. Bovendien ben ik een vrouw, en ook nog 

jong en blond”, grapt ze. Intussen is Terre de Monaco een 
succesvol ecosysteem (1.600 m2 biologische landbouw, 
niet gemechaniseerd, een opbrengst van 7.556 kg fruit en 
groenten, 3.650 eieren van 50 kippen) waarvan het voor-
beeld wordt gevolgd in andere steden in Frankrijk, 
Zwitserland en België (met Terre de Tubize).
“Het maakt me gelukkig om met scholen te werken”, besluit 
Jessica. “Ik geef de kinderen les over de seizoenen, permacul-

tuur, het werk van een groenteteler, wat het betekend om geduld 

te hebben, te observeren, over welzijn en de smaak van kwali-

teitsvolle producten. Het is belangrijk dergelijke zaken door te 

geven, vooral in de steden.”

Highlights

TERRE DE 
MONACO,  
DE GROTE 
ZUS

www.dci-monaco.com
www.terredemonaco.com

Jessica Sbaraglia, oprichtster  
van Terre de Monaco

Terre de Monaco is een succesvol ecosysteem 
waarvan het voorbeeld wordt gevolgd in andere 
steden in Frankrijk, Zwitserland en België  
(met Terre de Tubize).
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EEN BLADZIJDE   
IS OMGESLAGEN

De pogingen om zijn hart van staal te reanimeren 
leverden niets op. Op 31 december 2001 hielden 
de Forges de Clabecq definitief op te bestaan. 
In 2010 sloten het Waals Gewest, de gemeente 

Tubeke en Duferco Développement een overeenkomst met 
het oog op de opmaak van een masterplan. Er waren twee 
doelstellingen: een beslissing nemen betreffende de recon-
versie van de site en een proces van participatie en overleg 
organiseren om alle partijen samen te brengen die betrok-
ken zijn bij de toekomst van Tubeke, met op de eerste plaats 
de bevolking. De herwaardering van het braakliggend 
industrieterrein van 87 ha is een gevoelig onderwerp daar 
het doordrongen is van het lokale industriële en sociale 
geheugen. De site van de vroegere hoogovens is ook de 
toegangspoort tot de stad en het verbindingsteken met de 
zusterentiteit, Clabecq. Er was geen ruimte voor improvi-
satie. “In 2013 keurde de gemeenteraad eenparig het masterplan 

goed voor de ontwikkeling van de site. De eerste fase is de creatie 

van de Quartier des Confluents”, verklaart Michel Januth.
Bij de aanvang van de werken bleven er nog enkele erfgoed- 
elementen gespaard, onder meer de HF2, een kleine in 1912 
opgestarte hoogoven. Voorlopig is nog niet bekend of hij 
al dan niet wordt afgebroken.

Highlights

LES FORGES DE CLABECQ:  
ENKELE DATA
 

 1781  Ontstaan van de Forges de Clabecq: 
bouw van een molen om ijzer te slaan

 1810  Constructie van een eerste hoogoven

 1827  Het kanaal Charleroi-Brussel  
wordt gegraven

 1850  Constructie van een ijzerwalserij

 1857 Constructie van een plaatwalserij

 1861-1887  Bloei van de Forges op een terrein 
van bijna 3 ha

 1888  Oprichting van de nv Forges  
de Clabecq

 1910-1972  Zes hoogovens worden de ene  
na de andere opgestart

 1996  Faillissement van de Forges  
de Clabecq 

 1997  Oprichting van de nv  
Duferco-Clabecq

 1998  Heropstart van de fabriek 

 2002  De staalactiviteiten worden  
definitief stilgelegd 

 2006  Sanering van de site

 2010  Opmaak van het masterplan  
voor de reconversie van  
de Forges de Clabecq

Maart 2020  Eerstesteenlegging van  
de Quartier des Confluents (fase I)
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‘Demain  

au féminin ’, 

EEN KRING VOOR  
VROUWELIJKE ONDERNEMERS

L I B R A M O N T

Luxemburg

Als het om ondernemerschap 
gaat, blijft de provincie 
Luxemburg niet achter. De 
vrouwen zijn er bijzonder actief! 
Het is wel zo dat de Chambre  
de Commerce et d’Industrie  
du Luxembourg belge (CCILB) 
duidelijk de toon aangeeft.  
Al twaalf jaar staat daar  
een vrouw aan het hoofd:  
Bernadette Thény. 

 I Laurence Cordonnier



26

nr. 48 Business

De algemeen directeur van de CCILB 
is een vrouw met korte haren en een 
vastberaden blik, die met beide benen 
op de grond staat. Ze is een van die 

vrouwelijke pioniers die zich al veertig jaar 
inspannen om vrouwen het cruciale vertrouwen 
te geven om de sprong naar het ondernemer-
schap te wagen. Eind 2018 richt ze de kring 
‘Demain au féminin’ op, want vrouwen hebben 
volgens haar net zo veel talent als mannen om 
te ondernemen, wat hun familieachtergrond of 
loopbaan ook is. 
“Het ondernemerschap is niet beperkt tot een bepaald 

geslacht. Wat telt, zijn passie, inzet en doorzettings-

vermogen. Een vrouw is dus perfect in staat om een 

uitstekende ondernemer te zijn. Je moet het alleen 

tegen haar zeggen! ”, roept ze uit. 
De persoonlijke levensweg van Bernadette 
Thény is overigens het bewijs dat een vrouw 
hogerop kan komen en een bedrijf kan leiden 
zonder dat ze bij haar geboorte per se de beste 
kaarten heeft gekregen.

Een motiverende ‘wond’
“In de jaren zestig en zeventig was het niet gebruike-

lijk dat arbeidersgezinnen hun kinderen stimuleerden 

om lang te studeren. In tegenstelling tot mijn jongere 

broers en zussen kreeg ik niet de kans om naar de 

universiteit te gaan, hoewel mijn leraren mij wel een 

studie aan een faculteit zagen volgen. Ik heb het mijn 

ouders nooit kwalijk genomen, maar ook na al die 

jaren blijft het een frustratie. Uit die ‘wond’ is het 

verlangen ontstaan om de zaak van de vrouwelijke 

ondernemers te verdedigen. Ik ben op heel jonge leef-

tijd als directiesecretaresse in dienst getreden van de 

CCILB. Ik had twee kinderen om voor te zorgen en 

heb me geduldig opgewerkt totdat ik de leiding over 

de instelling kreeg. Dat is nu twaalf jaar geleden.”

Bij het CCILB verricht Bernadette Thény al 
veertig jaar dagelijkse werkzaamheden ten dien-
ste van ondernemers: bedrijfsoprichting, groei, 
overdracht, export, werkgelegenheid enzovoort. 
En het thema vrouwelijk ondernemerschap 
behoort natuurlijk ook tot de aandachtspunten 
van de instelling. 
Haar kracht en vastberadenheid maken 
Bernadette Thény niet minder zachtaardig en 
vriendelijk: “Soms merk ik dat bepaalde medewer-

kers slecht in hun vel zitten. Het doet er niet toe 

of de reden persoonlijk of professioneel is. Ik 

probeer altijd rekening te houden met de 

behoeften van mijn teamleden. Ook al 

betekent dat soms dat ik niet altijd reke-

ning houd met mijn eigen behoeften!”

‘Demain au féminin’ 
Eind 2018 verzamelt Bernadette 
Thény een twintigtal vrouwelijke 
bedrijfsleiders om zich heen. Deze 

vrouwen zijn een toonbeeld van 
ondernemerslef en afkomstig uit alle 

sectoren: recht, bouw, horeca, marke-
ting, toerisme, HR enzovoort. Door de 

oprichting van de kring ‘Demain au fémi-
nin’ weet Bernadette Thény zich te omringen 

met stralende ambassadrices, die prestige verle-
nen aan het vrouwelijke ondernemerschap. 
De kring organiseert lezingen die bedoeld zijn 
om vrouwelijk talent in de business onder de 
aandacht te brengen. Deze samenkomsten zijn 
gratis en vinden plaats op verschillende locaties 
in de provincie Luxemburg. Het doel is om vrou-
wen bewust te maken en te laten zien dat ze net 
zo goed hun geluk kunnen beproeven, hun ziel 
ergens in kunnen leggen en succes kunnen heb-
ben als mannen … en soms zelfs beter! 
Door de samenkomsten van de kring voelen de 
deelneemsters zich minder eenzaam in hun 
ondernemersavontuur en kunnen ze profiteren 
van de ervaring van andere vrouwen die dezelfde 
weg hebben doorlopen of het juist anders hebben 
aangepakt. De kring heeft ook als doel om vrou-
wen te inspireren die de sprong nog niet durven 
wagen. “Iedereen heeft het recht om het ondernemers-

avontuur aan te gaan. Durf, kom in actie. Niets doen 

levert niks op”, zegt Bernadette Thény.

“Iedereen heeft het recht om het 

ondernemersavontuur aan te gaan.  

Durf, kom in actie. Niets doen levert niks op”. 

 Bernadette Thény
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BESTAAT ER ZOIETS 
ALS VROUWELIJK 
ONDERNEMERSCHAP?
Sommigen beschouwen vrouwelijk ondernemerschap 

tegenwoordig als gewoon ondernemerschap. Het is waar 
dat vrouwelijke ondernemers het nu waarschijnlijk 
gemakkelijker hebben dan vroeger dankzij het doorzet-

tingsvermogen van de eerste dappere vrouwen die aan het 
ondernemersavontuur begonnen en gelijkheid op dat gebied 
opeisten. Waarin verschilt vrouwelijk ondernemerschap anno 

2020 dan nog van gewoon ondernemerschap? Welk verschil 
bestaat er concreet tussen de onderneming van een vrouw en 
die van een man? En wat zijn de specifieke problemen waar 
vrouwen tegenaan lopen wanneer ze zaken willen doen? Die 
vragen hebben we gesteld aan enkele vrouwelijke ondernemers 
die Bernadette Thény om zich heen heeft verzameld om de 
kring ‘Demain au féminin’ te vormen.

Gretel Schrijvers, voorzitter van de 
kring ‘Demain au féminin’ en algemeen 

directeur van Mensura
“Als vrouw heb ik nooit problemen gehad om carrière te maken. Maar er zijn nog 

steeds te weinig vrouwen die hun geluk durven te beproeven! En dat terwijl uit onderzoek 

blijkt dat een onderneming erbij gebaat is als het directiecomité of de raad van bestuur voor 

minstens een derde uit vrouwen bestaat. Dat heeft direct gevolgen voor de omzet en groei van  

een onderneming.”

Sophie Samray, bestuurder van Emploi Mode d’Emploi
“Wat me het meest verbaast aan vrouwelijk ondernemerschap, zijn de vrouwen van de nieuwe generatie die uitein-

delijk denken dat ze hun leven als vrouw, moeder en onderneemster kunnen combineren. Hun creativiteit doet niet 

onder voor hun dromen.”

Laëticia Toldo, oprichter van Digital Marketing
“Wat me altijd verbaast, is dat er nog steeds wordt gesproken over vrouwelijk ondernemerschap. Hoewel ik het ermee eens ben 

dat er een onderscheid wordt gemaakt omdat er nog steeds verschillen bestaan, hoop ik dat er snel over ondernemerschap zonder 

verdere toevoeging wordt gesproken. Wat ik ook constateer, is dat er dagelijks nog veel gestreden moet worden tegen opvattingen 

die voor iedereen (of voor veel mensen althans) vanzelfsprekend lijken, namelijk dat de geestelijke druk van het gezinsleven in 

veel gevallen nog steeds op de vrouw neerkomt (voor mij geldt dat althans).”

Mathilde Rutot-Pirlet, financieel directeur van Hanin Glass Center
“Als vrouwen moeten we dubbel zo goed presteren als mannen en mogen we geen fouten maken. En termen als ‘manwijf ’  

en ‘bitch’ hoor je nog al te vaak wanneer een vrouw een leidinggevende functie heeft. En dat terwijl vrouwelijke managers 

meer inzetten op relationele intelligentie en vriendelijkheid. Alleen zijn we onzichtbaar, maar samen zijn  

we onoverwinnelijk.”

Aude Piette, oprichter van de coworking space GARE! en medebeheerster  
van hotel Le Val de Poix en restaurant Les Gamines

“Wat ik geweldig vind aan vrouwelijk ondernemerschap, zijn de karaktersterkte, het optimisme, de 

onafhankelijkheid, de creativiteit, de assertiviteit en de strategische intelligentie die je vaak ziet bij 

vrouwen die ondernemen en die ik ontmoet. Hoewel ik als vrouw niet ernstig ben gehinderd, 

heb ik toch heel wat ongemakkelijke momenten meegemaakt, met name door het gedrag, 

de houding of de manier van praten van bepaalde mannen, waarmee ze nog al 

te vaak duidelijk maken dat wij niet op een geloofwaardige manier over 

cijfers, ontwikkeling, projecten of visies kunnen praten, met 

name in het bedrijfsleven. Dat is vermoeiend.”

Getuigenissen  
van vrouwelijke 
ondernemers uit  
de kring ‘Demain  
au féminin’.



2828

nr. 48 Business

Agnès Flémal  

en WSL

17 JAAR VOL UITDAGINGEN 

In 1984, vlak voor haar diploma-uitreiking, hoort Agnès 
Flémal van haar vader dat het familiebedrijf failliet is. Als 
oudste kind van het gezin staat ze dan voor de keuze om 
directeur te worden. Als onderneemster in hart en nieren 
gaat de pas afgestudeerde ingenieur de uitdaging aan. 
In het nieuwe millennium krijgt ze de leiding over WSL. 
Een organisatie die op dat moment nog een 
onbeschreven blad is. 

 I Frédérique Siccard pour CompanyWriters

«Ik ben op mijn 24
ste

 onderneemster geworden. Dat was 

niet wat ik hoopte, maar ik ben in het diepe gesprongen omdat 

ik niet wilde dat zestig mensen werkloos zouden worden. En 

ik ben nooit teruggekomen op die beslissing. Toen het Waals 

Gewest mij in 2002 aannam om de eerste technologie-incuba-

tor van Europa te leiden, was dat zowel vanwege mijn erva-

ring als vanwege het feit dat ik een vrouw ben. Het lag voor 

de hand dat ik de kleine spin-offs zou bemoederen. Maar ik 

bemoeder niet, ik daag juist uit!”, benadrukt Agnès Flémal.
Eerst alleen en daarna in teamverband ontwikkelt en 
structureert ze een uniek en innovatief ecosysteem. 
WSL, dat deels als incubator en deels als accelerator 
fungeert, is nu de voorkeurspartner van 83 technolo-
gieondernemers die een bedrijf willen starten of aan het 
hoofd staan van een ‘deep-tech’ start-up van maximaal 
vijf jaar oud. “Wij zorgen voortdurend voor follow-up en 

doen dat ‘hands-on’. We ontwikkelen diensten, houden elke 

raad van bestuur in het oog en geven adviezen op het gebied 

van human resources, over de verkoopstructuur of over de 

manier om fondsen te werven. Wij werken niet in plaats van 

maar als ondersteuning”, benadrukt de directrice.

Van Luik naar Wallonië
Hoewel WSL in het Liège Science Park op de heuvels 
ten zuiden van Luik – dus dicht bij de universiteit – is 
ontstaan, is de organisatie tegenwoordig in alle Waalse 
provincies aanwezig. Door deze gespreide aanwezigheid 
is er minder afstand tot de bedrijven in de incubator, de 
universiteiten en de hogescholen. WSL werkt ook 

WSL IN CIJFERS
 

124 start-ups

107
miljoen euro: gezamenlijke omzet van 
de bedrijven in de incubator 

43
miljoen euro: toegevoegde waarde 
van de bedrijven in de incubator 

85 %
overlevingspercentage na 5 jaar  
van de ondernemingen die door WSL 
worden gevolgd

11 %
jaarlijkse groei van de werkgelegenheid 
bij de ondernemingen die door WSL 
worden gevolgd 

866 directe arbeidsplaatsen
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“Ik ben op mijn 24
ste

 onderneemster geworden. Dat was 

niet wat ik hoopte, maar ik ben in het diepe gesprongen 

omdat ik niet wilde dat zestig mensen werkloos zouden 

worden. En ik ben nooit teruggekomen op die beslissing.”

L I È G E

Luik
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SUCCES GEDURENDE DRIE GENERATIES
WSL begeleidt doorgaans een zeventigtal start-ups en scale-ups, die gemiddeld drie tot vijf jaar blijven. In 2019 
werden twee ‘goudhaantjes’ overgenomen die de Waalse incubator onder zijn vleugels had. Cefaly, dat de laatste 
jaren sterk was gegroeid, is overgenomen door een Amerikaans investeringsfonds, terwijl Smartnodes (dat nog 
steeds in de incubator verbleef) in handen is gekomen van de Franse groep Lacroix. “Ondersteuning van onze 
spin-offs houdt ook in dat we ze helpen om een kans aan te grijpen wanneer die zich voordoet”, merkt Agnès Flémal 
op. “In het geval van Smartnodes heeft Lacroix zowel een bijzondere competentie als een meertalig team 
verworven, waardoor de groep zich kan ontwikkelen in Noord-Europa en Duitsland.” 

Van de drie generaties projecten die haar incubator heeft begeleid, zijn er drie in het geheugen van de directrice 
gegrift:
•  Aerospace Lab, dat anderhalf jaar geleden twee personen telde en nu een stuk of veertig mensen in dienst heeft, 

na twee fondsenwervingen en een lopende serie A-financiering.
•  Coretech, een van de eerste projecten, dat zich tegenwoordig als een technology, service en strategy integrator 

positioneert die de energierekeningen van zijn zakelijke klanten kan verlagen.
•  Axinesis, een spin-off van de Université catholique de Louvain (UCL), die zich inzet om het functionele herstel van 

patiënten te verbeteren dankzij innovatieve en toegankelijke technologieën, die gericht zijn op de revalidatie van 
de bovenste ledematen van patiënten met hersenletsel.

WSL wordt gefinancierd door een ‘variabele’ begrotingspost van het Waals Gewest om deep-tech bedrijven te 
ondersteunen. “We accepteren alleen projecten met een disruptieve technologie, die geleid worden door mensen 
die over technologische kennis beschikken”, verduidelijkt Agnès Flémal. “Het niveau van de toelatingseisen is 
verhoogd, zodat het aantal dossiers dat we jaarlijks accepteren voortaan rond de tien ligt, terwijl dat er eerst 
ongeveer vijftien waren. Maar we ontvangen nog steeds evenveel aanvragen.”

Business

samen met de concurrentieclusters en het Agence wal-
lonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers 
(Awex). “Gezien de activiteiten van de ondernemingen die 

we begeleiden, is het logisch dat de uitbreiding naar Wallonië 

gepaard gaat met een internationale expansie ten dienste van 

onze start-ups”, merkt de directrice op.
Zo heeft WSL bijzondere betrekkingen aangeknoopt 
met de Research Valley Partnership van de Texas A&M-
universiteit in Houston en de California Polytechnic 
State University (Cal Poly). WSL wordt erkend door de 
Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en kreeg in 
2007 als eerste incubator buiten de Verenigde Staten 
een erkenning van de National Business Incubation 
Association (NBIA). In datzelfde jaar werd WSL geko-
zen tot beste Europese incubator voor technologieon-
dernemers en in 2019 kwam de organisatie in de mon-
diale top 10 (zie ander artikel).

Technologie, dienstverlening en HR
“Elke onderneming die wij steunen, vormt een ander en op 

zijn eigen manier ingewikkeld avontuur. Je moet rekening 

houden met de menselijke kant, met ego’s en met belangen die 

niet altijd over en weer bekend zijn. Maar wat leuk is en ons 

vooruithelpt, is de gedachte dat we op heel veel momenten en 

plaatsen nuttig zijn dankzij een intern team van specialisten 

die snel reageren en multidisciplinair kunnen werken. We 

weten dat zoiets als een uitgemaakte zaak niet bestaat en dat 

we overal op moeten letten. We hebben een afschuw van com-

fortzones”, benadrukt de directrice, terwijl ze naar de 
betekenis van WSL verwijst: ‘Will Stretch your Limits’.

Een van de beste presterende incubators
Tijdens een onderzoek door de Zweedse internationale 
vereniging UBI Global eindigde WSL in 2019 als zesde 
in de top 10 van best presterende overheidsincubators 
ter wereld. In 2018 was de organisatie ook al eens 
bekroond. Een mooie erkenning voor WSL, dat zich 
hiermee in het gezelschap bevindt van zwaargewichten 
die in grote steden als Baltimore, Turijn en Peking zijn 
gevestigd.
Op Europees niveau neemt WSL de derde plaats in. 
Naast overheidsincubators omvat de ranglijst van UBI 
Global verschillende andere categorieën, zoals univer-
siteitsincubators, privé-incubators, hybride projecten 
en verschillende soorten accelerators voor start-ups. Tot 
de criteria die het verschil maakten voor de Waalse 
incubator, behoren de omzet die door zijn start-ups 
wordt gegenereerd en het percentage bedrijven dat 
behouden blijft voor Wallonië.
“Wij zijn een heel kleine organisatie tussen veel grote, op een 

ranglijst die rekening houdt met in totaal 21 criteria”, benadrukt 
Agnès Flémal. “We zijn bijzonder goed in het behouden van 

talent, want iedereen blijft in Wallonië. En de omzet die binnen 

drie jaar door onze start-ups wordt gegenereerd, is veelzeggend. 

Dat geldt ook voor het effect van deze bedrijven op het Waalse 

BBP, dat het hoofddoel blijft van het werk van WSL.” 

www.wsl.be
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De uitdaging van  

de agro-ecologie

OP HET DOMAINE DE GRAUX

Elisabeth Simon was econoom van beroep  
en wist niets van grond toen ze het Domaine  
de Graux op de Doornikse heuvels erfde. 
Tegenwoordig is dit een voorbeeld van een 
gezond geleid bedrijf. En binnenkort worden  
er opleidingen in agro-ecologie gegeven. 

 I Thomas Turillon - L’Avenir

TO U R N A I

Henegouwen
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«In 1492 zette Columbus voet aan land in Amerika. Hier 

werd de eerste steen gelegd!”, zegt de eigenares graag over 
het familiedomein. In de 16de eeuw wordt de zeer moe-
rassige omgeving drooggelegd. De grond wordt vrucht-
baar en geschikt voor landbouw. Na eeuwen van hard 
werken maakt dit kleine paradijs in Gaurain-Ramecroix 
in 1995 een ommezwaai. In dat jaar overlijdt de vader 
van Elisabeth. Het verlangen om het familiejuweel te 
behouden, is heel sterk. Ze geeft dan haar beroep als 
econoom op. “Dat moment valt samen met een fase in mijn 

leven waarin ik een bijdrage probeerde te leveren aan het 

menselijk welzijn en de planeet. Ik heb die conventionele boer-

derij, waar we alleen graan verbouwden en geen dieren hiel-

den, overgenomen en tegen mezelf gezegd dat ik daar de ideale 

boerderij kon verwezenlijken. Het kwam vanuit mijn gevoel 

en niet vanuit mijn verstand. Je moest destijds wel gek zijn, 

want de landbouw was compleet in verval geraakt.”

Een praktijkopleiding
Gelukkig was Elisabeth zo verstandig om niet te hard 
van stapel te lopen en temde ze de natuurlijke omgeving 
met respect. “Wanneer je iets overneemt waar je niets vanaf 

weet, maar wat wel functioneert, is de juiste strategie om door 

te gaan en te leren hoe het werkt. Ik ging weer met de lokale 

boeren werken. Dat heeft me tien jaar gekost, want ik wist 

helemaal niets. Om nog een beetje intelligent over te komen, las 

ik ondertussen veel. Het was een praktijkopleiding.”
Haar ervaring bij de Big Five in Brussel en daarna in 
Engeland kwam goed van pas toen ze tijdens dat leerpro-
ces een andere weg moest inslaan. “Mijn financiële ervaring 

is altijd heel nuttig bij wat ik doe. Ik leid een boerderij zoals je 

een klassiek bedrijf leidt. Dat doe je op dezelfde manier. Daarna 

komt de interesse en ga je het begrijpen. Pas toen ik alle kneepjes 

van dat nieuwe vak kende, kon ik aan de slag gaan.”

Het begin van de permacultuur
Het is dan 2003, het beginjaar van de permacultuur, een 
concept dat in die tijd zeker niet tot de gangbare opvat-
tingen over landbouw behoort. Deze agrarische omwen-
teling streeft naar een zo natuurlijk mogelijke manier 
van werken. Mechanisatie, pesticiden en kerende 
bodembewerking zijn verboden. De kostbare bodem 
wordt weer vruchtbaar en het rendement is vergelijk-
baar met dat van de chemische landbouw. Als dochter 
van een ornitholoog en een oceanografe moet Elisabeth 
op haar beurt wel in harmonie met de aarde leven. Haar 
aarde. “Ik hield mezelf voor dat het niet goed was om de bodem 

te behandelen als een doodeenvoudige onderlaag, als een teelt-

medium. Ik moest weer uitgaan van de grond, want dat is een 

levend organisme waar alles mee begint”, legt ze uit. 
Het Domaine de Graux, dat in 2011 volledig op 
biologisch is overgestapt, dient tegenwoordig als 
voorbeeld voor andere bedrijven en gaat binnenkort 
agro-ecologische opleidingen geven. Dat is wat je een 
deugdzame cirkel noemt.

Business
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ZELFSTANDIGE 
MICROBOEREN
Het ouderwetse beeld van de boer op zijn boerderij ziet 
Elisabeth Simon niet meer voor zich. “Voor mij is de 
boerderij van de toekomst een domein waar een groot 
aantal zelfstandige microboeren werkt. Zij beheren het 
terrein gezamenlijk. Je kunt niet meer in je eentje op 
een piepkleine zelfstandige boerderij werken.” Haar 
dagelijks werk in Graux brengt haar tot die conclusie. 
“We zijn bezig om die structuur hier in te voeren. Een 
zelfstandige tuinder houdt zich bezig met de groenten 
en ik zou hetzelfde willen doen met de dieren. Op een 
boerderij kun je niet overal goed in zijn. Kippen of 
koeien houden, dat zijn twee verschillende beroepen. 
Iedereen moet doen wat hij leuk vindt en waar hij goed 
in is, maar ze moeten allemaal samenwerken op 
dezelfde boerderij.”

Samenwerking met Chef chez soi
In 2012 wordt uiteindelijk een ontvangstcentrum ge- 
opend in een van de ruimtes van de boerderij. Maar op 
het moment dat het lintje wordt doorgeknipt, komt de 
zoveelste vraag op in het hoofd van de oprichtster: wie 
kan er banketten voor 600 personen verzorgen met 
respect voor het DNA van het Domaine de Graux? Een 
biotraiteur? “Die bestond niet, behalve in Brussel, ver van 

het Doornikse waar ik woon. Ik wilde iemand die goed 

meekomt, die laat zien dat bio ook van hoog niveau kan zijn.”
Na uitvoerig onderzoek te hebben gedaan, klopt 
Elisabeth uiteindelijk aan bij het traiteursbedrijf ‘Chef 
chez soi’ in Brussel, waarmee ze een bijzondere samen-
werking aangaat. “Omdat niemand in een straal van twintig 

kilometer in staat was om de biologische bestellingen van zo’n 

groot ontvangstcentrum te verzorgen, besloot ‘ Chef chez soi ’ 

om de uitdaging aan te gaan. Omdat zij als een van de eersten 

in Brussel een compostbak hadden en hun frituurolie recy-

cleden, wist ik meteen dat ze tegen de situatie opgewassen 

zouden zijn. Ze organiseren tegenwoordig ook evenementen 

en zijn mijn belangrijkste partner voor de boerderij. Alles 

wat ik produceer, verwerken zij in de keuken! ”
‘Chef chez soi’ volgt het ritme van de seizoenen; de teelt 
wordt niet gedicteerd door de keuken. Dit is mogelijk 
dankzij de permacultuur. “We produceren meer dan vijftig 

soorten groenten plus walnotenolie, we hebben de op één na 

grootste collectieboomgaard van België, we fokken zwarte 

Aberdeen Angus-runderen en wolvarkens, met zeer vet vlees 

van uitzonderlijke kwaliteit, en we beginnen met het fokken 

van kippen. Dat is duurzame veehouderij in de openlucht met 

respect voor de familiegroepen.”
 

https://domainedegraux.com

Hulp van de vertegenwoordiger van Al Gore
Op het Domaine de Graux moest niet alleen het bodem- 
evenwicht hersteld worden; ook de gebouwen moesten 
weer benut worden. “Ik wilde de boerderij tot leven brengen 

en onderhouden. Dus moest ik een activiteit vinden. Ik had 

een heleboel ideeën en door met professionals van gedachten 

te wisselen, heb ik deze keuze gemaakt.”

Elisabeth Simon begint met een schone lei om deze eco-
logische aanpassing te laten aansluiten bij de stappen 
die ze al heeft ondernomen op het Domaine de Graux. 
“Een passief gebouw was onmogelijk met oude stenen, maar 

ik wilde dat die nieuwe economische activiteit ten minste 

CO
2

-neutraal was.”

De agro-ecologische boerin leert ook in dat opzicht in 
de praktijk en gaat te rade bij specialisten. “Ik gebruikte 

mijn utopie zelfs als voorwendsel om een afspraak te maken 

met ingenieur Serge de Gheldere, die de Belgische vertegen-

woordiger was van Al Gore, de voormalige vicepresident van 

de Verenigde Staten. Ik belde hem op en zei tegen hem dat ik 

geen zin meer had om iets te proberen wat naar mijn mening 

een concreet voordeel voor de planeet was.” Haar brutaliteit 
loont: Elisabeth wordt bij hem thuis uitgenodigd. “Ik 

stond te trillen toen ik aanbelde, maar hij begreep me wel en 

heeft alle aspecten van het project gratis bestudeerd.”

In 2012 werd het ‘Domaine de Graux’ 
verrijkt met een ontvangstcentrum.
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De levensloop van  

EEN PAARDENLIEFHEBSTER
Sophie Roscheck heeft een passie 
voor paarden en nieuwe 
technologieën. De Luikse, die 
afkomstig is uit de pers- en 
marketingwereld, had oog voor  
de kansen die ze onderweg 
tegenkwam en speelde in op 
actuele trends. We volgen de 
levensloop van een 
paardenliefhebster. 

 I Violaine Moers

«Ik heb altijd van paarden gehouden. Hoewel we het thuis 

niet breed hadden, kreeg ik op een dag een manegepony van 

mijn vader. Daardoor heb ik ontzettend veel geleerd van het 

leven. Het paard houdt je een spiegel voor. Omdat je met het 

dier leert communiceren, is het eigenlijk een grote leraar. De 

paarden hebben mij geleerd om streng, dapper, meelevend en 

respectvol te zijn.”

Voor Sophie, die twee tot drie uur per dag paardrijdt, 
blijft die liefde voor paarden altijd bestaan. Tegelijkertijd 
ontstaat er een andere passie, want volgens haar heeft 
digitale technologie de toekomst. Voor haar communie 
vraagt Sophie een computer. En zo schrijft ze op 
12-jarige leeftijd haar eerste programma! Ze is vastbe-
raden om zelfstandig te worden en haar eigen bedrijf 
op te zetten. Ze richt zich op het kappersvak, haar eerste 
carrièrestap. “Ook toen was ik al vaker op mijn computer in 

het achterkamertje te vinden dan in de salon. Ik leerde mezelf 

op internet om een Excel-werkblad te maken, de voorraden 

te beheren, de bestellingen te digitaliseren enz.”

Sophie gaat vervolgens als verkoopster werken bij de 
Gouden Gids. “Ik begeleidde zelfstandige ondernemers bij 

het ontwerpen van hun site en hun online catalogus. Daar heb 

ik pas echt de kracht van digitale technologie ontdekt.”

“De paarden hebben mij geleerd 

om streng, dapper, meelevend en 

respectvol te zijn.”
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Luik

E K I S M  S P R L 

Sophie Roscheck
+32 (0) 483 07 56 59
info@ekism.be

Mobiele apps voor moderne ruiters
Gaandeweg, met name na een kort verblijf op het kabi-
net van Didier Reynders, bouwt Sophie een netwerk 
op waardoor ze interessante mensen kan ontmoeten. 
“Dat was voor mij de mooiste periode in mijn carrière als 

werkneemster. Ik was omringd door briljante en aardige 

mensen. Alles is dus mogelijk, zelfs wanneer je als kapster 

begint! ”, zegt ze lachend. “Daar zijn mijn ogen geopend 

voor de macht van de pers.” 
Vervolgens gaat ze voor Apptree werken als freelance 
adviseur op het gebied van mobiele apps. Dat is de 
springplank die haar in staat stelt om een sprong voor-
waarts te maken en de applicatiesuite Ekism te ont-
wikkelen. Dat zijn gratis apps die ruiters helpen om 
de verzorging van hun paard, hun identiteitsbewijs, 
hun training enzovoort te beheren. “Met Ekism ID volg 

je van dag tot dag de training en verzorging van je paard 

of pony. De Waalse paardensector, die weer volledig opleeft, 

verdiende wel zo’n digitale oplossing.”
Ze wordt op het idee gebracht door haar dochter, die 
een wit bord gebruikt om het verzorgings- en trai-
ningsprogramma voor de komende week op te stellen, 
zoals alle maneges dat destijds deden. Aan het einde 
van de week moet je het bord wissen en gaan alle gege-
vens verloren. Dat probleem is nu opgelost dankzij 
Sophie!

Een nieuw tijdperk voor ruiters
De nieuwe versie van de Ekism ID-app telt nu 10.000 
gebruikers, die 15.000 paardenprofielen in de app 
hebben aangemaakt! De gebruiker kan in de app een 
profiel van zijn paard aanmaken, zijn training en ver-
zorging noteren en een samenvatting van zijn activi-
teiten maken. Maar hij kan ook aangeven met wie hij 
zijn gegevens wil delen, zien hoe lang hij bezig is en 
wat het kost om een nieuw paard te kopen! Een soort 
afgeschermd Facebook-profiel in combinatie met een 

app die vergelijkbaar is met een mobiel trainingspro-
gramma voor sporters. “Ik ben het Zwitserse zakmes van 

de moderne ruiter”, legt Sophie uit.
“Zal ik een concreet voorbeeld geven? Stel dat ik met twee 

paarden op weg ben naar een concours en pech krijg op de 

autosnelweg. Ik ga dan naar Ekism Pro, doorzoek in de cate-

gorie ‘Transport’ de lijst van transporteurs, bepaal mijn locatie 

en stel tot mijn opluchting vast dat er vlakbij een transporteur 

is die ik kan bellen.” De betaalde versie voor de verkoop 
van paarden stelt Sophie in staat om te leven van haar 
app.

Voor blinde ruiters
Maar Sophie is niet van plan om het daarbij te laten. Ze 
wil haar app graag ontwikkelen om blinde ruiters te 
helpen. “Ik maak deel uit van de Commissie Middelen van 

de vzw ‘La Lumière’. Ik heb negen jaar samengeleefd met 

iemand die geleidehonden fokte en ik heb veel contact met 

blinde ruiters. Het is dus logisch dat ik iets nuttigs ontwikkel 

om hun dagelijks leven te verbeteren.” 
Omdat blinde ruiters hoorbare aanwijzingen nodig heb-
ben, krijgen ze hulp van een ‘roeper’, die aangeeft welke 
weg ze moeten volgen. Met de app zou het mogelijk zijn 
om geluidsbakens te maken die de ruiter zelf langs de 
route kan plaatsen, zodat hij zelfstandig kan 
paardrijden.

‘In de ogen van Ophélie’
Dit project heeft aanleiding gegeven tot een ander idee. 
‘L’aventure humaine’ is een reeks documentaires die 
Sophie Roscheck met regisseur Ludovic Daxhelet gaat 
maken. De eerste af levering vertelt het verhaal van 
Ophélie, een blinde paardrijdster die de beste ruiters 
vergezelt tijdens een zesdaagse tocht door Jordanië. Een 
mooi avontuur om te volgen!

“Met Ekism ID volg je van dag tot dag de training 

en verzorging van je paard of pony. De Waalse 

paardensector, die weer volledig opleeft, verdiende 

wel zo’n digitale oplossing.”
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Camille Gersdorff 

GASTVRIJHEID 
IN HET BLOED

De vijf familiebedrijven 
van Maison Gersdorff 
worden geleid door 
Camille Gersdorff, die 
bezig is met een groot 
aantal projecten.  
Ze geeft stijlvolle 
reisgidsen uit en heeft 
onlangs haar eerste hotel 
geopend in het centrum 
van Étretat (Normandië).  
Een onverzadigbare 
onderneemster, 
zogezegd. 

 I Florence Thibaut

Als dochter van Christine en 
Benoît Gersdorff, een succes-
vol Naams ondernemerspaar 
dat gespecialiseerd is in luxe-

hotels en -restaurants, kwam Camille 
al op jonge leeftijd in het hotelwezen 
terecht. Deze onvermoeibare globetrot-
ter deed ervaring in het buitenland op 
door aanstellingen in Shanghai, Londen 
en New York. Ze behaalde een diploma 
aan het beroemde Institut Glion in 
Zwitserland, volgde daarnaast een 
opleiding in voedings- en lichttherapie 
en dacht na over het effect van het 
fa mi l ieconcer n op het mi l ieu . 
Ontmoeting met een bruisende jonge 
onderneemster.
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Na uw middelbareschooltijd hebt u vier jaar in 
Zwitserland gewoond in het kader van uw studie.  
Wat heeft die ervaring u opgeleverd?
Het Institut Glion wordt erkend als de beste hoteloplei-
ding ter wereld. Het is een uitstekende school. Je maakt 
er kennis met alle uitvoerende kanten van het vak (eet-
zaal, keuken, wijnkunde) om vervolgens de grondbe-
ginselen van het management en de verschillende  
aspecten van de business te leren. De school geeft  
toegang tot een netwerk van zo’n honderd verschillende 
nationaliteiten. Iedereen is daar om hetzelfde vak te 
leren. Je leeft ver weg van alles tussen de bergen, waar-
door er heel hechte vriendschappen ontstaan, te meer 
omdat je vaak in hetzelfde soort steden gaat werken.

Uw eerste stage voerde u naar China ...
Na een cursus van zes maanden kreeg ik de kans om 
een half jaar mee te lopen bij hotel Portman Ritz-
Carlton in Shanghai. Ik werkte voor de viplounge, waar 
ik de incheckende en uitcheckende gasten moest helpen. 
Alle systemen waren in het Chinees. Ik moest zelf maar 
uitzoeken hoe ze werkten. Dat was een heel leerzame 
ervaring. Ik was gedwongen om mijn comfortzone te 
verlaten. Anderhalf jaar later ging ik naar het London 
NYC Hotel in New York, dat midden in Manhattan ligt. 
We moesten veel evenementen organiseren tijdens de 
fashion weeks. Daar heb ik met name geleerd om 
groepsreserveringen te doen. Dat was een ongelooflijke 
vrijheid die ik toen ervoer. Aan het einde van mijn stu-
die ging ik als Business Development Analyst werken 

voor CBRE, een adviesgroep op het gebied van hotel- 
investeringen in Londen. Op dezelfde dag kon ik aan 
de herpositionering van een hotel in Barcelona of aan 
de overname van een hotel in Parijs werken.

Na dat verblijf in Londen vestigde u zich in Parijs, waar 
u medeoprichtster was van de start-up Triptwin. Aan 
welke behoeften kwam u daarmee tegemoet?
Het idee was om de hotels in ons aanbod te matchen met 
de persoonlijkheid van de reizigers en zo een ideaal  
verblijf en een unieke ervaring te bieden. Het Triptwin-
platform richt zich op het profiel van de gebruiker – 
gezin, stel, alleenstaande of vriendengroep – en op zijn 
voorkeuren. Ik heb deze app samen ontwikkeld met 
Xavier Rambaux, die ook veel ervaring heeft in het inter-
nationale hotelwezen. We hebben ervoor gekozen om 
alleen te verwijzen naar unieke en zelfstandige hotels.

Met ‘Les Tilleuls’ in Étretat hebt u in juni 2019 de eerste 
zaak van de groep in Frankrijk geopend. Hoe is dat 
project ontstaan?
Ik woon al tien jaar niet meer in België. Na drie jaar in 
Parijs wilde ik een zaak in Frankrijk openen. Ik zocht 
een kleinschalige locatie dicht bij de hoofdstad. Ik 
hoorde over een mooi oud huis met vijf kamers in het 
centrum van Étretat. De voormalige eigenaren hadden 
het gebouw op stijlvolle wijze volledig gerestaureerd. 
Ik herkende direct het potentieel van deze locatie, die 
qua sfeer en gevoel doet denken aan de Ne5t in de citadel 
van Namen. Het project is snel uitgevoerd.

Het Hotel ‘Les Tilleuls’, in Étretat, 
verschaft onderdak aan groepen 
cursisten, toeristen, Parijzenaars of 
Belgen die voor het weekend komen.  
De klantenkring is heel internationaal.
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Wie zijn uw klanten?
De stad Étretat ontvangt anderhalf miljoen bezoekers per jaar. Het 
is een heel toeristisch gebied. Ik heb de zaak geopend in het hoog-
seizoen, dat van april tot september loopt, wat ideaal is om direct 
in het diepe te springen. We verschaffen onderdak aan groepen 
cursisten, toeristen, Parijzenaars of Belgen die voor het weekend 
komen. De klantenkring is heel internationaal.

In januari 2020 bent u in Parijs gestart met uw eigen uitgeverij, 
Pépite. Hoe is die ontstaan?
Ik heb in zeven landen gewoond. Als je in de horeca werkt, weet 
je vaak heel veel leuke adressen. Je bent goed bekend met het culi-
naire leven in een stad. Ik ben begonnen met een gids over Parijs, 
de stad van mijn hart. Vervolgens heb ik samen met de blogster 
Claire Marnette een boekje over Brussel gepubliceerd. Ik houd van 
mooie dingen. Mijn gidsen hebben overduidelijk een esthetische 
kant. In elke gids staan veertig schatten die je kunt ontdekken. 
Pépite is zowel een community als een merk. Ik denk na over 
andere steden. Zoals bij elk project volg ik mijn instinct.

Wat is tegenwoordig uw rol bij Maison Gersdorff, dat sinds januari 
2017 onder uw leiding staat?
Ik houd me bezig met de ontwikkeling van het familiebedrijf en de 
communicatie in zijn algemeenheid, van social media tot persrelaties. 
We werken in familieverband, waarbij ieder zijn eigen rol heeft 
binnen de groep. Mijn broer Guillaume leidt het restaurant Demain, 
dat gevestigd is in le Delta, het nieuwe cultuurcentrum van Namen. 
Mijn moeder staat aan het hoofd van La Plage d’Amée in Jambes, 
langs de Maas. Mijn vader houdt toezicht op het geheel en gaat 
daarheen waar hij nodig is. Hij houdt zich meestal bezig met de 
financiële kant van de projecten. Hij heeft altijd nieuwe ideeën om 
uit te werken. En ik denk na over een solidariteitsproject om de 
klanten bewust te maken van rationele en duurzame landbouw. 

Waar wordt u tegenwoordig door geïnspireerd?
Ik reis nog altijd even graag. Tijdens de sluiting van ‘Les Tilleuls’ 
in januari was ik in Japan. Ik heb verschillende vrienden die daar 
werken. Ik heb er uitstekende restaurants, levenskunst en originele 
hotelconcepten ontdekt. De kwaliteit en versheid van de producten 
in Japan zijn uitzonderlijk. Ik ben gefascineerd door dat land, zijn 
cultuur en zijn precisie. Het niveau van respect en dienstverlening 
is er ongelooflijk hoog. Dat verblijf heeft me veel ideeën bezorgd.

Hebt u altijd geweten dat deze sector voor u gemaakt was?
Wanneer je jong bent, verdring je vaak wat je al kent. Ik begreep 
dat ik dit wilde gaan doen toen ik mijn vader vergezelde naar Expo 
2010 in Shanghai, waar hij verantwoordelijk was voor het Belgische 
paviljoen. Daarna heb ik niet meer geaarzeld. Ik heb de neiging 
om me met van alles en nog wat bezig te houden. Het is een sector 
met veel verschillende beroepen, waar gepassioneerde mensen 
werken. In mijn huidige functie kan ik me echt ontplooien, zowel 
zakelijk als persoonlijk. ‘Les Tilleuls’ is het eerste project waarin 
al mijn vaardigheden samenkomen. Dat is heel verrijkend! LA MAISON GERSDORFF

 

• NE5T Hotel & Spa****in Namen
• Restaurant “La Plage d’Amée”* in Jambes  
• Restaurant “Kookin” (Bib gourmand) in Perwez
• Restaurant “Demain” in Namen 
• Hotel “Les Tilleuls” in Étretat (Frankrijk)

www.maisongersdorff.com  
https://pepite-shop.com

“ NE5T”

“ La Plage d’Amée”

“ Kookin”

“ Demain”

“Mijn gidsen hebben overduidelijk 

een esthetische kant. In elke gids 

staan veertig schatten die je  

kunt ontdekken.”
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Vésale Bioscience sluit 
een overeenkomst met 
Landsverdediging
11 maart was een belangrijke datum voor Vésale 
Bioscience. Die dag heeft de in Eghezée 
gevestigde firma, die voortkomt uit Vésale 
Pharma, de leider inzake Onderzoek en 
Ontwikkeling voor microbiotische oplossingen 
– die meer bepaald een pionier is op het gebied 
van probiotica –  met Landsverdediging een 
overeenkomst gesloten voor samenwerking 
inzake Onderzoek en Ontwikkeling op het vlak 
van faagtherapie. Die therapie bestaat in het 
gebruik van fagen, dat wil zeggen geneeskrachtige virussen, om bacteriële infecties 
te bestrijden. Ze werd al in de jaren 1950-60 gebruikt, vóór ze in Europa en de 
Verenigde Staten opzij werd gezet ten voordele van antibiotica. Maar nu stelt men 
vast dat deze laatste dikwijls machteloos staan tegenover bacteriën die zich aan die 
tegenstanders hebben aangepast en dus steeds virulenter zijn geworden, terwijl de 
faagtherapie juist veel vooruitgang heeft geboekt.

“Faagtherapie wordt meer dan ooit gebruikt voor het bestrijden van wondinfecties die door 

multi-bestendige bacteriën zijn veroorzaakt, zoals degene die de patiënten van het Militair 

Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek, en meer bepaald die van het 

Brandwondencentrum, aantasten”, aldus Johan Quintens, Chief Scientific Officer 
(CSO) bij Vésale. “Hun steeds duidelijker wordende weerstand tegen antibiotica is één van 

de redenen van het toenemend aantal overlijdens in ziekenhuizen.”

Aangezien Vésale en Landsverdediging allebei belang hebben bij het ontwikkelen 
van oplossingen met behulp van faagtherapie, werd er een overeenkomst gesloten 
om de op dat gebied aangewende middelen te structureren en te intensiveren. Beide 
partijen zullen de uitvoering en de financiering van het werk voor onderzoek en 
ontwikkeling onder elkaar verdelen. In het geval van Landsverdediging behoort 
die taak tot de bevoegdheid van de Koninklijke Militaire School.

—  Gezondheid

Business

Fagen (in het rood) zijn 
virussen die de bacteriën 

bestrijden, en zijn een 
alternatief voor antibiotica.
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Wist u dat u in het treinstation 
van Luik-Guillemins kunt 
inschepen om de Nijl op te varen 
tot aan het Dal der Koningen en 
daar het graf van Toetanchamon 
kunt bezoeken zonder getroffen 
te worden door de vloek? Neen? 
Ga dan vlug uw kaartje kopen, 
want deze uitzonderlijke 
tentoonstelling sluit haar deuren 
op 31 mei. 

 I Christian Sonon

n. 48

Tutankhamun, 

 I PRESUME ?
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Een tentoonstelling over de “vergeten farao” in 
Luik? Sommigen vroegen zich af of de 
organisatoren geen groot risico namen, 
aangezien de schitterende tentoonstelling over 

Toetanchamon die in 2011 in Brussels Expo plaatsvond, 
nog vers in het geheugen ligt, maar ook en vooral 
wegens de 1.420.000 bezoekers die tussen maart en 
september 2019 naar Parijs trokken om er de “Schat van 
de Farao” te bewonderen, met talrijke stukken uit de 
vaste verzamelingen van het museum van Caïro. “Een 

risico? Neen! In de eerste maand telden we trouwens al 30.000 

bezoekers”, antwoordt Marie Kupper met een glimlach. 
Zelf was ze nog niet eens geboren toen haar grootvader, 
René Schyns, de eerste tentoonstelling over Hergé 
organiseerde in Welkenraedt. Nu, op haar 25e, wordt ze 
stilaan diens opvolgster aan het hoofd van Europa Expo.
De jonge directrice, die instaat voor de organisatie en 
de financiën, legt een en ander uit: “We hebben er altijd 

naar gestreefd grote evenementen op een andere wijze aan te 

bieden. Voor deze tentoonstelling wilden we de bezoekers in 

de voetsporen van Howard Carter laten treden, hun zijn hoop 

en zijn twijfels laten delen, maar ook zijn verrukking toen 

hij plots voor dat graf stond, waar iedereen vruchteloos naar 

had gezocht. En dan, nadat ze, zoals de archeoloog, de drie 

identiek nagemaakte grafkamers hebben ontdekt, kunnen de 

bezoekers zich een juist beeld vormen van de wereld waarin 

de jonge farao heeft geleefd, dankzij de talloze voorwerpen 

die ter plaatse werden gevonden en die we in de vijftien 

themazalen van de expo terug in hun historische context 

geplaatst hebben. Het is ongetwijfeld die kennis, die de 

werkelijke schat van Toetanchamon vormt!”

BELANGRIJKE DATA
 

•  4 november 1922 :  
ontdekking van de trap die naar het  
graf van Toetanchamon leidt.

•  26 november 1922 :  
Howard Carter gaat, samen met  
Lord Carnavaron, het voorvertrek  
van het graf binnen.

•  17 februari 1923 :   
opening van de grafkamer in 
aanwezigheid van koningin Elisabeth  
en van de beroemde Belgische 
egyptoloog Jean Capart.

•  28 oktober 1925 :  
opening van 3e doodskist, waarin de 
mummie zich bevindt. 

Cultuur

Op haar 25e bereidt Marie Kupper zich stilaan 
voor om haar grootvader René Schyns aan 
het hoofd van Europa Expo op te volgen.

LU I K

Luik

Twee wereldprimeurs
Van de honderden emblematische kunstwerken die in 
Luik worden getoond, zijn er een 200-tal originele stuk-
ken uit musea (het MET-museum van New York, het 
Louvre, de musea van Mariemont, Manchester …) en 
uit privéverzamelingen. En 250 stukken zijn getrouwe 
kopies uit de werkplaatsen van het museum van Caïro, 
die werden uitgeleend door het ministerie voor 
Egyptisch oudheden. “Onze tentoonstelling brengt ook twee 

‘wereldprimeurs’: de weergave van een deel van het koninklijk 

paleis en de replica van het atelier van Tuthmosis, de officiële 

koninklijke beeldhouwer”, aldus Marie Kupper, die bena-
drukt dat de muurschilderingen van het paleis werden 
gemaakt door de kunstenaars van de werkplaatsen van 
Europa Expo, die daarvoor pigmenten, zoals in die tijd, 
hebben gebruikt en daarbij zelfs de schimmels hebben 
nagebootst! Wie schrik heeft van vervloekingen, kan 
gerust zijn: de schimmels werden goed nagemaakt, maar 
zijn niet echt. Niemand zal dus allergeen stof inademen …

www.europaexpo.be
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• Toetanchamon en het Oude Egypte
De beschaving van het Oude Egypte begon omstreeks 
3150 vóór Christus, met de politieke eenmaking van 
Opper- en Neder-Egypte en ze ontwikkelde zich tot aan 
het bewind van Ptolemaeus XV (de zoon van Cleopatra 
VII), de laatste farao, die in  30 werd geëxecuteerd door 
Octavius (die de eerste Romeinse keizer zou worden). 
Die tweeëndertig eeuwen werden onderverdeeld in 
drieëndertig dynastieën. Toetanchamon (-1335 tot 
-1327) behoorde tot de XVIIIe dynastie, t ijdens 
dewelke Egypte macht en roem kende – terwijl 
Ramses II zijn stempel drukte op de XIXe dynastie. 
Toetanchamon was 8 jaar toen hij de troon besteeg en 
hij stierf kinderloos op zijn 17e of 18e.

• Achnaton, de “godslasterlijke” farao  
Toetanchamon was de zoon van farao Amenotep IV, 
die het veelgodendom wilde vervangen door een mo-
notheïstische eredienst aan de zonnegod Aton. Uit 
eerbetoon aan die god, liet hij zich Achnaton (‘dienaar 
van Aton’) noemen en bouwde hij, tussen Memphis 
(Caïro) en Thebe (Luxor), de stad Achetaton (‘uitzicht 
op Aton’) waarvan hij de nieuwe hoofdstad van Egyp-
te maakte. Toen hij overleed na een in militair opzicht 
weinig roemrijk bewind, werd de oude eredienst  
hersteld en werd de stad van de “godslasterlijke” farao 
aan haar lot overgelaten. De archeologische site van 
Achetaton werd onderzocht onder de naam Amarna.

EUROPA EXPO
 

Europa Expo nam het initiatief voor een tiental grote tentoonstellingen, 
die drie miljoen bezoekers trokken: ‘Tout Hergé’ in Welkenraedt (1991), 
‘Tout Simenon’ in Luik (1993), ‘Ik was 20 in 45’ (1995), ‘Made in Belgium’ 
(2005) en ‘Leonardo Da Vinci’ in Brussel (2007-2008). Sinds de 
oprichting van de Calatrava-museumruimte in het station van  
Luik-Guillemins, heeft Europa Expo er de culturele ontmoetingsplaats 
van de stad Luik van gemaakt. Zo werd daar een hele reeks 
tentoonstellingen gemaakt: ‘SOS Planet’ (2010-2011), ‘Golden Sixties’ 
(2012-2013), ‘Liège Expo 14/18’ (2014-2015), ‘Van Salvador tot Dali’ 
(2016), ‘Het terracottaleger’ (2017), ‘Ik zal 20 zijn in 2030’ (2017-2018) 
en ‘Generation 80 Experience’ (2018-2019).

“Mister Carter is een degelijke 

jonge man, die uitsluitend 

belangstelling heeft voor 

schilderkunst en voor 

natuurlijke historie ... Ik zie er 

voor mij geen nut in om van 

hem een opgraver te maken!”  

(de archeoloog  
Sir Flinders Petrie, in wiens 

dienst Howard Carter  
op zijn 17e werkte).

Cultuur

• Het schitterende voorvertrek
In 1922, na vijf seizoenen vruchteloze opzoekingen, 
ontdekte de Britse archeoloog Howard Carter, die 
voor rekening van Lord Carnavaron werkte, het graf 
van Toetanchamon in het Dal der Koningen, in de 
buurt van Luxor. Het was een aangrijpend moment 
voor zijn team, toen een arbeider op 4 november van 
dat jaar een eerste trede blootlegde. Nadat ze de trap 
hadden vrijgemaakt en een lange gang doorlopen, kon 
de archeoloog door een in de deur gemaakt gat een 
blik werpen in het voorvertrek van het graf. “Enkele 

seconden lang – die een eeuwigheid moeten hebben geduurd 

voor mijn medewerkers – stond ik stom van verbazing. 

Toen Lord Carnarvon me ten slotte vroeg: “Ziet u iets?”, 
kon ik alleen maar antwoorden: “Ja, wonderen!”

De reproductie van de inrichting 
van een koninklijk paleis,  

een wereldprimeur.
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• In elkaar geplaatste doodskisten
Na de ontdekking van het graf was er nog veel geduld 
en spierkracht nodig vooraleer het team van Howard 
Carter tot bij de mummie kwam. Die schuilde immers 
in een 110 kilogram zware sarcofaag van massief goud, 
die omhuld was door twee andere sarcofagen die op hun 
beurt in een grote sarcofaag van kwartsiet lagen, die 
zich op haar beurt onder vier uitschuifbare kapellen of 
vergulde schrijnen bevond. “Het was 28 oktober 1925. We 

verwijderden voorzichtig de lange spijkers van massief goud 

en tilden het deksel dan op met de gouden handgrepen. Onder 

onze ogen lag een indrukwekkende, zuivere en verzorgde 

mummie. Een prachtig masker van schitterend goud stelde 

het gezicht van de farao voor ...”

• Een hapje voor onderweg
Car ter heef t t ien jaar t i jd nodig gehad om de 
inventaris te maken van de 5398 voorwerpen die in 
het graf werden gevonden en waarvan er ongeveer 
200 onder de windsels van de mummie staken. Tot die 
voor wer pen behoorden st r i jdwagens,  wapens 
(zwaarden, bijlen, knotsen, kurassen, schilden …), 
juwelen, kledingstukken, maar ook veel eetwaren  
(48 dozen rundvlees en gevogelte, 28 grote kruiken 
wijn …). De Egyptenaren geloofden immers in het 
eeuwige leven en in een beloning of vergelding voor 
de tijdens ons aardse leven gestelde daden. Na hun 
dood begonnen ze dus aan een echte reis om voor een 
rechtbank van tweeënveertig goden te verschijnen. 
Die eetwaren, kleren en rijkdommen moesten de 
jonge farao niet alleen in staat stellen om de reis te 
maken, maar ook om offers te brengen aan de goden.

•  Tuthmosis, de beeldhouwer van het 
vrouwelijke ideaal 

De weergave van het atelier van Tuthmosis, de hof-
beeldhouwer van Achnaton, is een wereldprimeur. 
Dankzij de opgravingen in Amarna, konden de te beeld-
houwen gips  en steenblokken worden nagemaakt met 
de toenmalige instrumenten. De bezoekers kunnen stap 
voor stap het werk volgen van een kunstenaar die steeds 
op zoek was naar absolute volmaaktheid, zoals blijkt uit 
de beroemde Nefertiti-buste die in zijn werkplaats werd 
gevonden. De koningin was ongetwijfeld heel mooi, 
maar wanneer men weet dat lichamelijke schoonheid 
voor de Egyptenaren de spiegel was van geestelijke 
schoonheid, kan men vermoeden dat de beeldhouwer 
zichzelf heeft overtroffen om die aan volmaaktheid 
grenzende trekken vast te leggen.

•  De vloek: wanneer de legende wordt 
ontkracht

Tijd om veel te doen heeft Toetanchamon niet gehad 
tijdens zijn kort bewind. De farao is vooral bekend 
wegens de vloek in verband met het schenden van zijn 
graf. Verscheidene leden van het team van Howard 
Carter en ook enkele van zijn kennissen overleden enige 
jaren na de ontdekking van de mummie, zoals Lord 
Carnavaron, de opdrachtgever van de opgravingen, die 
slecht vijf maanden daarna overleed. Bij het scheren 
verwondde hij zich op de plek waar een mug hem had 
gestoken en de infectie leidde tot een bloedvergiftiging. 
Hij was 56 jaar.  
Volgens wetenschappers zou die ‘vloek’ hoofdzakelijk 
veroorzaakt zijn door de in de graftombe aanwezige 
organische stoffen (fruit of groenten). In de loop der 
eeuwen zouden die producten tot ontbinding zijn over-
gegaan en allergene stofdeeltjes hebben gevormd.

• Koningin Elisabeth was een slechte profetes
“In maart 1923, toen koningin Elisabeth vernam dat Lord Carnarvon ziek 

was, zei ze tot haar zoon, de latere Leopold III: ‘Al wie in het graf van 

Toetanchamon is geweest, mijzelf inbegrepen, zal spoedig sterven.’ 

Elisabeth was een van de eersten die over de vloek sprak.  Gelukkig was ze 

beter als koningin dan als profetes, aangezien ze 89 jaar werd. Zelf ben ik, 

in 1939, op mijn 64
e

 aan kanker gestorven.” (Howard Carter, audiogids) 



4545

nr. 48

Ook al blijven er nog enige twijfels, toch zijn 
veel wetenschappers het erover eens dat 
koningin Nefertiti, de echtgenote van 
Achnaton, de moeder van Toetanchamon 

was. Dimitri Laboury, adjunct-professor aan de Luikse 
universiteit en specialist in de kunstgeschiedenis en de 
archeologie van het Egypte van de farao’s, die voorzitter 
is van de wetenschappelijke commissie van de tentoon-
stelling, is één van hen. 
“De egyptologische gegevens zijn eigenlijk heel duidelijk”, legt 
hij uit. “Om te beginnen is er het feit dat die knaap van 8 of 

9 jaar tot farao wordt gekroond op een moeilijk moment in 

de geschiedenis van Egypte, waar het feitelijke gezag in han-

den was van hoge militairen, die de kindkoning trouwens 

zouden opvolgen, maar hem toen niettemin vóór lieten gaan. 

Dit laatste betekent zonder de minste twijfel dat dit kind van 

koninklijk afkomst was, want op die leeftijd kon het enkel 

voorrang hebben door zijn bloed. De epigrafische informatie 

op de site van Amarna spreekt van een ‘eigen zoon van de 

koning, Toetanchaton’, waarvan we perfect weten dat het de 

oorspronkelijke geboortenaam was van de toekomstige 

Toetanchamon. Wat betreft de moeder van de kindkoning (die 

noodzakelijkerwijze een intieme band moest hebben met farao 

Achnaton), beeldt een rouwtafereel op de koninklijke graf-

tombe in Amarna – en dus een zeer officieel monument – het 

koningspaar uit dat de dood beweent van hun tweede dochter, 

prinses Meketaten, in het gezelschap van een voedster (met 

het typische kapsel voor voedsters uit die tijd), die een zeer 

jong kind draagt. Uit de bijbehorende titulatuur (het ceremo-

niële paneel, zie afbeelding), blijkt zonder de minste twijfel 

dat het gaat om een koninklijk kind, wiens naam het element 

‘Toet ’ bevat, terwijl het determinatief (het teken aan het einde 

van de persoonsnaam in het hiëroglyfisch schrift) duidelijk 

mannelijk is; de titulatuur eindigt bovendien met de bijzon-

derheid ‘gebaard door’ Nefertiti. Er bestaat dus geen twijfel 

over de afstamming van Toetanchamon (te meer daar de 

berekening van zijn geboortejaar uitkomt op enige tijd vóór 

het overlijden van het Meketaten).

Vanuit egyptologisch oogpunt is Nefertiti dus de moeder van 

Toetanchamon. Uit het paleogenetisch onderzoek op de mum-

mies van personen die vermoedelijk tot de familie van 

Toetanchamon behoorden, blijkt bovendien dat mummie KV35 

YL (young lady) genetisch de moeder van Toetanchamon is. 

Het verband is duidelijk: mummie KV35 YL is het lichaam 

van Nefertiti.

Er zijn nog wel enkele collega’s die het graf van de koningin 

zoeken, maar ik denk dat dit volstrekt nutteloos is, want 

wanneer we haar mummie hebben, waarom dan nog zoeken 

naar haar graf?”

ZOEK NIET LANGER 
DE MOEDER:  
HET IS NEFERTITI Uittreksel uit de 

biografie van Achnaton, 
van de hand van Dimitri 
Laboury en in 2010 
gepubliceerd bij 
Pygmalion / Flammarion

Cultuur
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St-Feuillien 

TRADITIONEEL EN MODERN
De familie Friart, waarvan de vijfde generatie al is 
aangetreden, baat brouwerij St-Feuillien in Le Rœulx uit sinds 
1873. Deze laatste vormt een stuk geschiedenis van de streek 
en zet de traditie ervan voort.

 I Marc Vanel
L E  R Œ U L X

Henegouwen

De Ierse monnik Pholian (die later Feuillien werd 
genoemd) stak in de 7e eeuw het Kanaal over om het 
christendom te verkondigen en vestigde zich eerst 
in Péronne, in de streek van de Somme, kwam dan 

naar Nijvel en ten slotte naar Fosses-la-Ville, waar hij een kloos-
ter stichtte. In 655 werd hij onthoofd door rovers. Hij kreeg zijn 
graf in Le Rœulx, op de plaats waar 470 jaar later een abdij zou 
worden opgericht en, nog eens 750 jaar later, een brouwerij die 
de naam van die befaamde monnik zou dragen. Dat gegeven is 
van belang, want daardoor mag die brouwerij, net zoals vijf 
andere Waalse brouwerijen, het label “Erkend Belgisch abdijbier” 
dragen, dat in de jaren 1990 door de Federatie van Belgische 
Brouwers werd gecreëerd om in te gaan tegen een zekere in de 
sector bestaande anarchie. 
“De brouwerij St-Feuillien”, vertelt Dominique Friart, die er al 

twintig jaar de gedelegeerd bestuurster van is, “werd in 1873 

opgericht door Stéphanie Friart, mijn overgroottante. Toen waren er 

twee brouwerijen in Le Rœulx en Stéphanie baatte daar één van uit. 

Toen ze in 1910 overleed, nam haar neef, die mijn grootvader was, de 

zaken over, maar ook de tweede – huidige – brouwerij, die in 1894 

was gebouwd en toen dus splinternieuw was. Beide vestigingen werden 

uitgebaat tot aan de Tweede Wereldoorlog. In 1950 erfde mijn vader 

de onderneming en na diens overlijden in 1982 nam mijn broer de 

brouwerij over, waar ik in 1988 op mijn beurt ging werken. In 2018 

werd vond er een reorganisatie plaats om de familiale structuur en 

de onafhankelijkheid van de onderneming te versterken door ze een 

blijvend karakter te geven. Zo stelden we Edwin Dedoncker aan als 

algemeen directeur. Vandaag is mijn broer voorzitter van de raad van 

bestuur, ben ik nog steeds gedelegeerd bestuurster en is de ... vijfde 

generatie aangetreden.”
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Een opleiding in de letteren
Hoewel de loopbaan van Dominique Friart 
logischerwijze past in de familiale opvol-
ging, heeft zij die weg toch niet zelf geko-
zen. Na een opleiding tot directiesecreta-

resse en een licentie in de letteren aan de 
Sorbonne in Parijs, werkte ze als verantwoor-

delijke uitgeefster bij de Éditions Labor in 
Brussel en richtte meer bepaald Espace Nord op, een 

reeks waarin werk van Belgische schrijvers opnieuw 
werd uitgegeven. “In 1988 ruilde ik de uitgeverswereld in 

voor de brouwerij, waar mijn broer Benoît al enkele jaren 

werkte. Dat was de tijd waarin de speciaalbieren een snelle 

ontwikkeling kenden in België en mooie vooruitzichten boden. 

Maar het geweldige was, dat ik terugkeerde naar de bron, 

naar de brouwerij waar we onze kinderjaren hadden door-

gebracht en dat ik de familietraditie mee zou voortzetten en 

werken aan de verdere ontplooiing van de onderneming. 

Bovendien is bier een mooi, lekker en gezellig product, zoals 

wijn en chocolade, al kun je dat natuurlijk ook van boeken 

zeggen.”

IN CIJFERS
 

Omzet 2018  

€ 11.500.000
Jaarproductie 2019 

50.000 hl 
Investeringen 2005-2018 

€ 15.700.000 
Werknemers in 2019 

32 personen

Eenvoudig waren de zaken echter niet, want de bierwe-
reld verandert onophoudelijk. Aan het begin van de  
20e eeuw waren er 3200 brouwerijen, omstreeks 2010 
nog 120 en vandaag toch al terug 340, door de opkomst 
van de microbrouwerijen. Niet enkel het beroep, maar 
ook de consumptie is veel veranderd. “Er wordt immers 

steeds minder bier gedronken in België. Op 30 jaar tijd gingen 

we van 120 liter per jaar en per persoon, naar de huidige 70 

liter per inwoner! Dat is een dramatische terugval, ook al 

drinken de Belgen nog andere alcoholische dranken. De con-

sumptiewijzen veranderen eveneens: er wordt meer thuis 

gedronken, dan op café of op restaurant. De preventiecam-

pagnes spelen daarin een rol. Van de twintig cafés die Le 

Rœulx vroeger telde, schieten er slechts drie over. We moeten 

diversifiëren, veel verbeelding aan de dag leggen, soepel zijn, 

de producten evalueren, de trends in het oog houden, ons 

aanpassen ... en ons beroep altijd in gedachten houden.”

De Grand Cru, ‘het van het’
De brouwerij biedt tegenwoordig drie reeksen produc-
ten aan. Vooreerst de abdijbieren van St-Feuillien, met 
de Blonde (die goed is voor 33% van het bedrijfsvolume), 
de Brune, de Triple en het Kerstbier, met bovendien een 
Quadruple die zopas op de markt werd gebracht. 
Vervolgens zijn er de ‘signatuurproducten’, met de 
Grand Cru, de Saison, de Belgian Coast IPA en met ook 
hier een nieuw product, de Five, met een lager alcohol-
gehalte (slechts 5%) en die bedoeld is voor een jonger 
publiek. Ten slotte is er het Grisette-gamma, een assor-
timent biobieren (Blonde, Blanche, Triple en de Grisette 
Fruits des Bois, die zopas in bioversie uitkwam). 
“De St-Feuillien Grand Cru, die in 2011 uitkwam, heeft de 

brouwerij echt en in stijl bekendheid gegeven buiten onze 

streek. Het is een heel verfijnd en zuiver product, waarmee 

we een soort champagne van de bieren hebben gemaakt! De 

Grand Cru blijft voor mij ‘het van het’, het bier dat het best 

bij mij past. Maar ik heb het ook erg voor onze nieuwkomer, 

de Five, die zowat het kleine broertje is van de Grand Cru.”

“We moeten diversifiëren, veel verbeelding aan de dag leggen, 

soepel zijn, de producten evalueren, de trends in het oog houden, 

ons aanpassen ... en ons beroep altijd in gedachten houden.”

Dominique Friart 
is al twintig jaar de 

gedelegeerd 
bestuurster. 



4848

nr. 48

1000 JAAR GESCHIEDENIS
in Bioul 
Het kasteel van Bioul ligt tussen Namen en Dinant en is een van  
de oudste middeleeuwse burchten van de Maasvallei. Sinds 1904  
is het eigendom van de familie Vaxelaire. Dankzij het wijntoerisme,  
staat het nu open voor het publiek. 

 I Marc Vanel // V Château van Bioul en Marc Vanel

Het kasteel van Bioul wordt al vermeld in sommige 
teksten uit de 10e eeuw. Tot in de 13e eeuw was het 
eigendom van de familie d’Orbais. Toen Berthe  
d’Orbais, de jongste dochter van de familie, in 1379 

huwde met Gérard II de Jauche, kwam het in andere handen en 
kreeg het zijn eerste ringmuren. Slotgrachten, wachttoren, dikke 
muren, schietgaten, mezekouwen ... de familie liet alle in de 
middeleeuwen beschikbare verdedigingsmiddelen aanbrengen. 
En dat was maar goed ook, want zo bleek het kasteel in 1434 
bestand tegen een aanval van Dinantse troepen, die dan maar 
de dorpskerk gingen plunderen.

B I O U L

Namen

Erfgoed
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De grond van Bioul bleef nog enige tijd in handen van de 
familie de Jauche en werd in 1522 verkocht aan Thierry II, 
baron van Brandenburg de Bolland, die toen luitenant-gene-
raal van het graafschap Namen was. Deze laatste verbouwde 
het kasteel tot een buitenverblijf, waardoor het zijn verdedi-
gingsfunctie verloor. De in 1523 opgetrokken Grimaud-toren 
werd het echte embleem van het kasteel en is er tot op heden 
het pronkstuk van. 
In de loop van de 16e en 17e eeuw werd het kasteel dikwijls aan-
gevallen en geplunderd, meer bepaald door de legers van Keizer 
Karel, die van de Franse koning Hendrik II en door de huurlingen 
van Lodewijk XIV. Europa was toen één groot slagveld.

De moderne tijd
In 1708 kwam het domein in handen van Guillaume Bilquin, 
die de grond van Bioul legateerde aan zijn schoonzoon 
Guillaume-Nicolas de Moreau, wiens familie enkele verbou-
wingen uitvoerde (restauratie van het park, gemeenschappe-
lijke molen en smidse) en die ter plaatse bleef tot in 1870.

Erfgoed

Met het overlijden van ridder Félis de Moreau kwam er een 
einde aan die familietak en werden de bezittingen ervan 
overgemaakt aan René Moretus-Plantin die, naast de  
322 hectare grond van Bioul met twee hoeven, een molen 
en een pers, ook de grond van Neffe (19 ha) en die van Salet 
(142 ha) kreeg. De familie bezat in de streek zeven kastelen, 
die haast allemaal voor de jacht dienden.
René Moretus stierf in 1895 en zijn weduwe verhuurde het 
kasteel aan François Vaxelaire die, samen met zijn echtgenote 
Jeanne-Josèphe Claes, in 1866 de “Au Bon Marché” in Brussel 
overnam en zo de basis legde van de latere groep 
GB-Inno-BM. Het echtpaar kocht het kasteel in 1904. 
Bij het overlijden van René waren zijn zonen Raymond en 
Georges de erfgenamen, terwijl het in 1956 de beurt was aan 
de zoon van Raymond, baron François Vaxelaire, de toen-
malige voorzitter van de groep, die grote renovatiewerken 
uitvoerde, meer bepaald aan het park, dat heraangelegd werd 
volgens de plannen van René Pechère. 
In de persoon van Vanessa Vaxelaire, staat vandaag de vijfde 
generatie van de familie aan het hoofd van het domein van 
Bioul. Dankzij het aanleggen van een wijngaard van elf hec-
tare, is het kasteel nu een landbouw  en wijntoeristische 
onderneming. Er werden ook kamers en een restaurant 
geopend. 

In de persoon van Vanessa Vaxelaire, 
staat vandaag de vijfde generatie  
van de familie aan het hoofd van  
het domein van Bioul.

DE TAFELS VAN BIOUL
 

Elke vrijdag en zaterdag kunt u een stap in het 
verleden zetten en genieten van een gastronomische 
keuken met streekgerechten – ofwel in het grote 
salon van het kasteel of, naargelang het seizoen, in 
het café-restaurant of in de wijnmakerij van Bioul – 
met daarbij passende wijnen van het domein zelf  
of van andere grote buitenlandse domeinen.  
Een gastronomisch 5 gangenmenu voor € 69  
per persoon.
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C H Â T E A U  D E  B I O U L

Place Vaxelaire
B-5537 Bioul
+32 (0)71 79 99 43
 
www.chateaudebioul.be

Er is een bladzijde omgedraaid voor het kasteel, maar ook voor 
actrice Vanessa Vaxelaire en haar in de reclame werkende echt-
genoot Andy Wyckmans, die in 2008 besloten hun leven te 
veranderen en een wijngaard aan te leggen. Ze kenden er nau-
welijks iets van maar er was grond beschikbaar rond het kasteel. 
Ze vonden een onderkomen in de buurt, schreven hun kinderen 
in Arbre in en plantten eind april 2009 een eerste perceel van 
hun wijngaard. 
Naar het voorbeeld van Philippe Grafé op het Chenoy-domein, 
koos het echtpaar voor ziektebestendige druivenrassen, voor 
een zo zuiver mogelijke wijnbouw. Sinds enkele maanden heb-
ben elf hectare een bio-certificaat. Bovendien werd het beheer 
van het kasteel aan hen overgedragen door Catherine en 
Raymond Vaxelaire, die zich een beetje verder op het domein 
hebben gevestigd, waar ze een truffelboomgaard uitbaten. 
“Toen we het kasteel in 2017-18 overnamen, beseften we al vlug dat de 

wijngaard waaraan we al acht jaar werkten, te weinig opbracht om 

het kasteel te onderhouden, ook al bestuurt dat zich min of meer zelf”, 

legt Vanessa uit. “Naast het landbouwbedrijf hebben we dan een 

andere structuur opgezet, die verscheidene wijntoerismeformules 

aanbiedt: een ontdekkingsbezoek aan het kasteel, een restaurant tijdens 

het weekend en het openen van vier kamers. Maar veeleer voor groepen 

want wij hebben daar geen teams voor en we kunnen niemand aan-

werven voor een kamer per maand. Hoewel beide eenheden elkaar 

steunen, moet elke eenheid haar verplichtingen nakomen.”
Trouw aan de familiespreuk In Arduis Constans (volhardend bij 
tegenspoed), laat Vanessa Vaxelaire zich niet ontmoedigen door 
moeilijkheden, ook al is de werkelijkheid niet zoals ze die zich 
vijftien jaar geleden inbeeldde: “Mijn idee dat ik rustig op de buiten 

zou kunnen leven, bleek niet erg realistisch te zijn. Ik werk harder 

dan vroeger en zit veel aan de computer. Maar ik doe mijn werk 

dolgraag en zou voor niets ter wereld anders willen werken en leven.”

HET NIEUWE LEVEN 
VAN HET KASTEEL

WIJNBOUW MET MUZIEK
 

Muziek heeft niet enkel invloed op planten, maar ook op wijn. Mélanie Chéreau, de Franse  
bio-ingenieur die vanaf het begin toezicht houdt op de wijnen van het Kasteel van Bioul, is daarvan 
overtuigd. Zoals ze geleerd heeft van professor Masuru Emoto, laat ze muziek afspelen in de 
wijnmakerij, want door de trillingen en de golven blijft de wijnmoer langer zweven in de kuipen en 
geeft hij rijkdom en volheid aan de wijnen. En het programma verandert naargelang de fasen van de 
wijnbereiding: grote klassieke ouvertures tijdens de gisting in oktober en november, “zen”-muziek 
tijdens het rijpingsproces op wijnmoer van oktober tot maart en klassieke muziek tijdens de klaring 
van december tot maart. Music, maestro!

MADE IN BIOUL WITH LOVE
 

Van het eerste weekend van Pasen tot aan de druivenoogst nodigt het kasteel 
van Bioul liefhebbers uit voor het ontdekkingstraject “Made in Bioul”, een 
rondgang door het kasteel om de geschiedenis van dit laatste, van de groep 
GB-Inno-BM en, natuurlijk, van de kasteelwijnen en de daarvoor gebruikte 
methodes te leren kennen. Panelen met uitleg, voorwerpen, geuren, films ... 
onderwerpen zijn er genoeg! Aan de uitgang krijgen de bezoekers drie glazen 
wijn, met hapjes die werden bereid door chef-kok Nathalie Tihon, die ook de 
recepten voor het restaurant van het kasteel maakt.

Erfgoed
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De bomen- 

fluisteraarster

In Wallonië heeft ze 
tienduizenden ‘patiënten’, 
waarvan de oudste een 
goede honderd jaar zijn. 
Murielle Eyletters,  
bio-ingenieur en  
doctor in de 
landbouwwetenschappen 
van de ULB, geeft 
medische zorgen aan 
bomen, meestal in de stad. 

 I Didier Albin
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Ze ausculteert ze zoals een huisarts dat 
doet, betast voorzichtig hun schors, 
onderzoekt hun wonden en littekens, 
stelt de diagnose van hun ziekten … 

Murielle Eyletters is een van de zeldzame, zoniet 
de enige deskundige op dat gebied, die van die 
bomen houdt en ze zo goed kent. Ze heeft ze 
negen jaar lang bestudeerd en besteedt er nu al 
haar werktijd aan via haar spin-off Aliwen uit 
Charleroi. Daar voerde ze in 2003 haar eerste 
opdracht uit, aan de boulevard Audent, waar 
kastanjebomen verkommerden. Ze stelt al vlug 
vast dat die ten prooi vielen aan een dodelijke 
schimmel. Ze moesten worden gerooid en ver-
vangen door andere bomen van dezelfde soort. 
Toen kende men de “pseudomonas syringae” nog 
niet, een ziekteverwekker die kort vóór 2010 
verscheen en die kastanjelaren uitroeit.
“Bomen behoren tot de beste vrienden van de mens, 

maar ook in Wallonië worden ze in steden dikwijls 

slecht behandeld”, zegt ze. Bomen staan in de 
frontlijn tegen de klimaatopwarming en ze ver-
fraaien het landschap. Parken, tuinen, pleinen en 
lanen met bomen bieden mooie ontspannende 
wandelingen aan gezinnen, terwijl ze ook het 
oefenterrein vormen voor sportbeoefenaars en 
speelgenoten zijn voor kinderen. “In bomen schuilt 

een mysterie dat er levende wezens van maakt, die 

tegelijk vertrouwd en onbekend zijn, tot het dagelijkse 

leven behoren en er tegelijk ver van verwijderd zijn”, 
vervolgt de wetenschapster haar uitleg. Al sinds 
haar kinderjaren is ze dol op bomen. “In steden, 

waar we ze dikwijls als vulgair stadsmeubilair 

beschouwen, hebben ze een gunstige invloed op het 

psychische, op ontspanning en op de gezondheid. 

Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het micro- 

klimaat en op de verbetering van de luchtkwaliteit.” 
Die natuurlijke CO2 -vaten vormen ook doelma-
tige geluidsschermen.

Erfgoed

Ze ausculteert ze zoals 
een huisarts dat doet, 
betast voorzichtig hun 
schors, onderzoekt hun 
wonden en littekens, 
stelt de diagnose van 
hun ziekten …
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Bomen die kapstokken worden
Murielle Eyletters benadrukt dat het vooral tijdens een hittegolf 
is, dat we de weldoende invloed van bomen ondervinden: ze 
zorgen voor schaduw en koelte en bevorderen bovendien de 
biodiversiteit. Maar het is ook in dergelijke periodes dat ze het 
meest lijden. Tijdens elke hittegolf worden ze blootgesteld aan 
drie soorten stress, die elkaar versterken: het watertekort is 
schadelijk voor sommige soorten zoals gewone sparren en thuja, 
de hitte kan de bomstammen letterlijk “verbranden” en de over-
vloed aan licht stuurt de fotosynthese in de war.
“We moeten de grootst mogelijke aandacht besteden aan de keuze van 

de omgeving en aan het onderhoud van de bomen, want daardoor 

worden ze beter bestand tegen warmtepieken. Ik leg daar de nadruk 

op, want tijdens mijn expertises in stedelijke omgevingen stel ik veel 

verkeerde dingen vast: architecten die ontoereikende plantkuilen voor-

zien, zeer droogtegevoelige soorten die in een ongeschikte omgeving 

worden geplaatst (nvdr: zoals een parking of in het midden van een 

openbaar plein), bomen die te dicht op elkaar worden geplant en zich 

dus niet kunnen ontwikkelen ... In steden worden bomen ook echt 

verminkt: hun wortels worden afgekapt om een sleuf te graven, ze 

worden verstikt onder het asfalt van een fietspad of sommigen maken 

er een soort kapstok van, om hun bladeren niet meer te moeten opkui-

sen. Bomen planten doe je voor honderd jaar. Ik ben helemaal niet 

gewonnen voor het concept van decoratieve wegwerpbomen! ”

De juiste boom op de juiste plaats zetten
Opdat een boom lang zou leven, moet hij verzorgd worden. Ze 
mogen bijvoorbeeld niet radicaal worden gesnoeid, wat betekent 
dat ze niet mogen worden getopt en dat er geen dikke takken 
mogen worden verwijderd. Een ondoordringbaar geworden 
bodem maakt bomen kwetsbaar; het verdient aanbeveling mate-
riaallagen te gebruiken waar het water kan in doorsijpelen, zoals 
verhakseld takkenhout, een niet-gecomposteerd mengsel van 
versnipperde resten van kleine takken. Maar vooral moet men 
de boomsoorten goed kennen en weten wat ze nodig hebben. 
“De juiste boom op de juiste plaats planten, is elementair om een boom 

lang te kunnen behouden! ”
Dikwijls hoeft de deskundige een boom maar even te bekijken 
om te weten of hij gezond of ziek is. Met behulp van toestellen 
zoals een fluorometer – de stethoscoop van de landbouwkun-
dige – of een tomograaf, die het inwendige van het hout scant 
zoals een radiografie, kan zij haar diagnose verfijnen. In geval 
van twijfel, kan de “arts” monsters nemen en naar een labora-
torium sturen. Er bestaan honderden ziekteverwekkers, zoals 
de cameraria – een zeer klein vlindertje – dat de bladeren aan-
tast, en de spintkever, die de voorbije zomer de Waalse sparren 
teisterde. Soms zijn het ook schimmels zoals de honingzwam, 
die het wortelstelsel kan vernietigen.

Enkele ingrepen in Wallonië
In het Solvay-park in Couillet (Charleroi) wezen zwarte sporen 
op de stammen van een groep esdoorns op de aanwezigheid 
van een epidemie van roetdauw, waarvan de uiterst vluchtige 
fijne stofdeeltjes ademhalingsproblemen kunnen helpen ver-
sterken. Wegens die diagnose moesten de parktoegangen wor-
den afgesloten om de honderden veroordeelde bomen te kunnen 
rooien.
In Namen was het noodzakelijk de acht kastanjelaren op de kade 
van de Grognon-site te verwijderen. “De buurtbewoners waren er 

heel erg aan gehecht”, herinnert ze zich. “Maar op basis van weten-

schappelijke argumenten heb ik hun uitgelegd dat de bomen het niet 

zouden overleven en dat ze uiterlijk binnen drie jaar zouden omvallen. 

En, in overleg met burgemeester Maxime Prévot, die ik had moeten 

overtuigen, heb ik hun voorgesteld die kastanjebomen te vervangen 

door eiken.” 
In Nijvel en Chaudfontaine heeft Murielle een volledige inven-
taris opgesteld van het bomenbezit. Fytosanitaire toestand, 
populatie, dichtheid en ouderdom. “Dankzij die kadasters kunnen 

we de levensverwachting en het gevaar van de luifel van de bomen 

bepalen, maar ook de onderhoudsbeurten beter plannen.”

Verkeerd beheer
Er gebeuren fouten in de wijze waarop het beheer wordt uitge-
voerd en er zou meer samenhang moeten zijn tussen de uit-
voerders. Wat baat het te beloven dat er duizend bomen per jaar 
zullen worden geplant in Charleroi, als er tegelijk duizend 
andere zullen worden gerooid langs de autosnelwegen die de 
stad doorkruisen? Voor Murielle Eyletters is het compenseren 
van de koolstofbalans niet het enige dat we moeten nastreven. 
Een boom planten, dat vergt overleg in plaats van improvisatie. 
“Wij, burgers, hebben alle kaarten in handen, dankzij onze kennis, 

onze wil en onze visie voor de komende generaties. De eerste bomen 

doken 350 miljoen jaar geleden op en ze zullen ons ongetwijfeld over-

leven, maar zelf zullen wij in geen geval overleven zonder hen. We 

moeten ons dus inspannen om ze te beschermen tegen aanvallen en 

mishandeling!” 

https : //aliwen.com

Erfgoed

“De eerste bomen doken  

350 miljoen jaar geleden op en  

ze zullen ons ongetwijfeld overleven, 

maar zelf zullen wij in geen geval 

overleven zonder hen. We moeten 

ons dus inspannen om ze te 

beschermen tegen aanvallen en 

mishandeling!”



LIEGE GUILLEMINS www.EUROPAEXPO.be
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‘L’Or du Val’, voor de 950 jaar  
van de abdij van Orval
In 1070 vestigden uit Italië afkomstige benedictijnermonniken zich in 
Orval in een klein dal dat bijna 15.000 jaar vroeger werd gevormd 
onder de invloed van de jongste ijstijd. Ze begonnen onmiddellijk de 
kerk en de gebouwen van het klooster op te trekken. In 1131 maakte 
de nieuwe abdij de overstap naar de cisterciënzerorde, maar vanaf het 
midden van de volgende eeuw had ze lange tijd onder allerlei rampen 
te lijden. In 1252 werd ze verwoest door een brand en was ze er zo 
ellendig aan toe, dat de oversten van de cisterciënzerorde er zelfs aan 
dachten haar af te schaffen.
Vandaag hebben we veeleer te maken met een heropstanding. Naar aanleiding van het 950-jarig bestaan van de abdij, 
besloot de trappistengemeenschap dat haar lange geschiedenis best een oratorium verdiende. Van 25 tot 31 juli zullen 
haar hoogtepunten worden verteld en bezongen in het historisch kader van het oude middeleeuwse klooster, te midden 
van de cisterciënzerruïnes. Die opvoering zal worden verzorgd door vier acteurs en vier professionele zangers, door 
koren en muzikanten, alsmede door 80 figuranten en twee kunstenaars die de streek van de Gaume heel goed kennen, 
namelijk de dramaturg en regisseur Antoine Juliens en de componist Thierry Chleide. Een nieuw menselijk avontuur 
en een originele voorstelling voor groot en klein, maar waarvoor u zeker uw plaatsen moet boeken!

Spoorzoeken in het park van Edingen
Het Zevensterrenpaviljoen, de Dalhiatuin, het Grote Kanaal, het Dolfijnenbekken, de Schandpaal 
van de Parnassusberg, het Kasteel van Empain ... Het park van Edingen (Enghien) werd tussen 
1630 en 1665 aangelegd door de Arenberg-familie en het werd toen beschouwd als een van de 
mooiste tuinen van Europa. Het park van Edingen, dat in 1986 door de gemeente werd aange-
kocht, is tegenwoordig beschermd als groot Waals erfgoed. Het is een uitzonderlijke groenzone 
van 182 hectare, vol waterpartijen, tuinen en gebouwen die haast 400 jaar geschiedenis 
bestrijken. Om kennis te maken met die merkwaardige site, kan men aan het onthaal een 
audiogids vragen en de voorgestelde wandeling doen, maar men kan ook kiezen voor een 
meer ludieke wijze door naar het Gemotions-platform te surfen – dat 2200 excursies in België 
en Europa aanbiedt – en zich daar in te schrijven voor het sporenspel in het park van Edingen 
(2,7 km, ongeveer 2u30, 15 euro per team). Daarvoor hebt u geen smartphone nodig, maar 

volstaat een goede oude GSM. “De deelnemers krijgen een code die ze gewoon per SMS kunnen versturen vanop het vertrek-

punt”, aldus Philippe Depuydt, de ontwerper van het concept. “Alle trajectaanwijzingen, de te vinden elementen en op te lossen 

raadsels zullen hun dan stap voor stap worden bezorgd per SMS.”
Dit sporenspel is ontworpen en wordt op Gemotions aangeboden door de ARC (Action et Recherche Culturelles) van 
Edingen, dat daarmee het gemeentelijk erfgoed wil promoten.

THE PLACE 
TO BE WAW !
—  In de voetsporen van de ‘Ambassadeurs’

Toerisme
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Een sociaal project op de 
Froidefontaine-hoeve te Havelange
Op de Froidefontaine-hoeve in het gehucht Bârsy van de gemeente 
Havelange ging in 2017 een mooi sociaal project van start. Om 
het 45 hectare grote terrein te doen renderen en om ondernemers 
voordelig toegang te verlenen tot de grond – een buitenkans, 
aangezien er elke week een veertigtal hoeven de sleutel onder de 
mestvaalt leggen in Wallonië – besloten de eigenaars van deze 
prachtige 16e eeuwse kasteelhoeve een projectenaanvraag uit te schrijven om een ‘co-working’-ruimte 
te creëren voor agrarische en ambachtelijke activiteiten. De toekomstige partners kunnen profiteren 
van een aantal voordelen: onderlinge verdeling van de kosten, gemakkelijke toegang tot de markten, 
begeleiding op economisch en juridisch vlak enz. Enige voorwaarden: zich houden aan het bestek voor 
biologische teelt, aan duurzame en milieuvriendelijke landbouw doen en openstaan voor samenwerking 
met de andere deelnemers. Vandaag zijn er al verscheidene activiteiten: kippenkweek (Mechelse 
koekoeken in een mobiel kippenhok), tuinbouw, aardappelen  en graanteelt ... ,  productie van plantaardige 
pigmenten en kleuren, alsook de ciderfabriek van de Condroz, die zich in 2012 op de site heeft gevestigd. 
Het is kortom een mooie activiteitenwaaier, die voor veel tewerkstelling zorgt en die kwaliteitsproducten 
levert met zorg voor de natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit.

Een museum van het  
kortstondige in Herstal
Het is een initiatief dat een beetje overal opbloeit 
in verlaten zones en troosteloze gronden die wach-
ten tot ze door de vastgoedsector met beton wor-
den volgebouwd. Door de omvang ervan is het 
‘Museum Éphémère’ van Herstal een pionier in 
Wallonië. Dit terrein van één hectare ligt in het 

park achter het Gemeentehuis en is eigendom van Urbeo (het zelfstandig gemeentelijk vastgoedbedrijf van Herstal). Het 
wachtte op een project, toen Natagora voorstelde om er een kortstondige Engelse tuin van te maken. Het is aan kunste-
naar Werner Moron te danken dat die braakliggende grond werd omgevormd tot een openbaar park voor natuurbehoud, 
voor het bewaren van inheemse planten, voor ontspanning en ontdekking, voor opleiding, vorming en deelname. In 
deze ecologische habitat met zijn acht afgebakende zones, die zoals acht zalen van een natuurmuseum zijn, heeft de 
kunstenaar in zeecontainers een “rariteitentuin” aangelegd voor een ludieke en educatieve aanpak van exotische, tuin-  
en invasieve planten. “Dat project met bomen, planten, humus, paddenstoelen ... zal blijven evolueren in heel zijn diversiteit”, legt 
de kunstenaar uit. “Het is een plek waar iedereen kan nadenken over de wijze waarop we kunnen samenleven met de natuur.” En 
als er een nieuw vastgoedproject komt? “Dan zal ik de containers elders plaatsen en hopen dat de groenzones in het project zullen 

worden opgenomen.”

Toerisme
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Ontmoeting van de ‘nektapijten’  
in Boussu
Haar dat vooraan kort is geknipt, mooi los aan de zijkanten en heel lang in de nek. 
Op 9 mei aanstaande wordt Boussu opnieuw de hoofdstad van de ‘nektapijten’, een 
eretitel waarop de Henegouwse gemeente al prat kon gaan in de lente van 2019, toen 
de ‘Vrienden van de nektapijten’ – naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland in 2018 
– besloten het eerste Europese festival te organiseren ter ere van die haarsnit, die in 
de jaren 1970-1980 heel populair werd gemaakt door op het toppunt van hun roem 
verkerende muzikanten (Rod Stewart, David Bowie … ) en sportlui (André Agassi, Franz Beckenbauer … ).  
“De voornaamste attractie zal de wedstrijd voor het mooiste kapsel zijn, waar de kandidaten het tegen elkaar zullen opnemen in 

vijf categorieën: het beginnende nektapijt, het seniornektapijt, het vrouwelijke nektapijt, het kindernektapijt en de rattenstaart”,  
verklaart Antoine Malingret, een van de organisatoren van het evenement en medestichter van de Brouwerij van de 
Borinage, die ook deelneemt aan de organisatie van het festival. “Verleden jaar waren er een honderdtal deelnemers aan de 

wedstrijd, die gewonnen werd door een Bretoen die beloofd heeft dat hij dit jaar opnieuw komt … en nog wel te voet! ”
Er zullen natuurlijk kappers ter plaatse zijn en er wordt voorzien in verscheidene attracties: concerten, straattoneel, 
vertellingen, spellen en catering, waarvan de namen allemaal onvertaalbare woordspelingen op ‘nektapijt’ zijn. Het zal 
leuk worden in het land van de mafkezen! 

Luitmaker uit passie in Stoumont
Ghislain Dejardin, die al sinds een vijftiental jaar in Stoumont woont, is het voorbeeld bij uitstek van iemand die erin 
geslaagd is zijn twee passies te combineren om er zijn broodwinning van te maken. Deze in Verviers opgeleide 
schrijnwerker-meubelmaker oefende dat beroep uit tot zijn passie voor muziek hem op het idee bracht strijk- en 
tokkelinstrumenten te leren bouwen om akoestische en elektrische gitaren te kunnen maken en zo zijn klantenkring 
uit te breiden.
“Ik werkte al met edelhoutsoorten, meer bepaald voor het bouwen van hoogwaardige meubels”, legt hij uit. “Ik hou ook van 

precisiewerk, zoals voor het buigen van de zijwanden en het monteren van de onderdelen van een gitaar. Ik leerde mezelf het vak 

aan, met behulp van boeken, gesprekken met muzikanten en informatie 

die ik van andere instrumentenbouwers kreeg. Vandaag geef ik les in 

luitbouw aan het IFAPME in Waver en maak ik geïndividualiseerde 

gitaren. Voor de voorkant gebruik ik gewone spar of cederhout, voor 

het lichaam notelaar of palissander en voor de hals mahonie of 

ebbenhout. De mensen komen eerst voor een kleine herstelling, om me 

te testen, en later vragen ze me een nieuw 

instrument op maat te maken voor hen.”
Gemiddeld werkt hij een honderdtal 
uren aan een gitaar (die tussen 3000 
en 4000 euro kost). Maar sommige 
kunnen heel wat meer tijd vergen, 
naargelang het inlegwerk en de 
incrustaties die men hem vraagt.

Toerisme
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—  Voor een gezinsuitstap

Bois du Cazier
EEN NIEUW BEZOEKERSRECORD

Met 64.493 bezoekers in 2019 ofwel een toename met 9,5% tegenover 
2018, blijft de ‘Bois du Cazier’ (Marcinelle), de grote Waalse mijnsite die 
als Werelderfgoed is beschermd, steeds meer vooruitgang boeken sinds 
de opening ervan in 2002. Bijna 40% van de bezoekers komt uit 
Henegouwen (volgens het klassement van het Tripadvisor-platform, is 
de ‘Bois du Cazier’ de favoriete toeristische attractie in de streek van 
Charleroi), 10% uit Vlaanderen en 8,5% uit Italië. Van die bezoekers 
hebben er 31.215 de drie musea bezocht (‘Espace 8 août 1956’, het 
Industriemuseum en het Glasmuseum), a lsook de tijdelijke 
tentoonstellingen. 
In het jaar 2019 waren er twee tentoonstellingen die een jonger publiek aantrokken: ‘Mining Charleroi’ (de installaties 
in toegevoegde werkelijkheid van kunstenaar Roman Minin) en ‘Défense de jouer’ (de tot 19 april verlengde tentoonstelling 
over de vroegere kinderarbeid in België en de huidige in de wereld). Bovendien waren er op de site veel evenementen, 
met als voornaamste de ‘15 km van Charleroi’, ‘Sport Terrils pour tous’ (3700 personen!), het ‘Festival du Chant choral’, 
de plechtigheden ter herdenking van 8 augustus en de Kerstmarkt (7000, wat het vorige record verpulverde). 
De komende maanden zal de ‘Bois du Cazier’ onder andere activiteiten (toneelstuk, tentoonstellingen en een origineel 
traject) aanbieden over de gewapende Weerstanders en de Weerstandsactie die in 1942 plaatsvond in de ‘Bois du Cazier’ 
(vanaf 25 april).

www.leboisducazier.be

Grand-Hornu
ALLES VOOR HET GEZIN EN DE KINDEREN

In de ‘Grand Hornu’ (Boussu), een andere mijnsite die beschermd is als Werelderfgoed, zet het 
‘Mac’s (Museum voor hedendaagse kunsten) zijn op het gezin en de kinderen gerichte beleid voort. 
“Verbanden leggen is sinds de opening van het museum er altijd de speerpunt van geweest”, zegt Joanna 
Leroy, de pedagogisch verantwoordelijke van het ‘Mac’s. “Telkens we een tentoonstelling organiseren, 

zorgen we daarrond ook voor een reeks gezins- en kindgerichte activiteiten.”
Voorbeelden? Aan de ingang van het museum biedt het kindersalon werkstukken en spellen 
aan die verband houden met het thema van de tentoonstelling, terwijl de kinderen voor het 
eigenlijke bezoek een speciaal voor hen ontworpen gids (op papier) krijgen. Sommige dagen 
staan er ook activiteiten op het programma. De eerste zondag van elke maand kunnen ze van 
14 tot 16.30 uur in de ‘Baz’art’-workshops kennismaken met een door de exposant gebruikte 
methode (in het kader van Matt Mullican, die tentoonstelt tot 18 oktober, gaat het om tekenen, 
drukken en frotteren). En tijdens de schoolvakanties vindt er elke donderdag een speciaal 
voor gezinnen georganiseerde rondleiding plaats in de tentoonstelling.
“Veel succes kent de ‘Nacht in het museum’ die voor kinderen van 8 tot 12 jaar wordt georganiseerd’, 

zegt de verantwoordelijke. “De volgende zal plaatsvinden op 19 april. De kinderen worden  

verwelkomd om 17.30 uur, bezoeken de tentoonstelling, kunnen zich oefenen in een ‘escape game’, 

kijken naar een film en brengen de nacht samen door na een vrolijke maaltijd.”
 

                                                 www.mac-s.be

Toerisme
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—  Origineel

De ‘Brasserie des Coteaux’ 
in Luik
Toen ze aan haar uit een Franse wijnbouwersfamilie 
stammende ouders vertelde dat ze een nanobrou-
werij ging oprichten en bierworkshops ging geven 
in haar huis op de heuvels van Luik, moet dat 
nieuws hun wel een bittere smaak in de mond heb-
ben gegeven. Maar Nathalie Pinson laat zich graag 
leiden door haar passies. Nadat ze haar journalis-
tieke talenten in dienst van het milieu had gesteld 
en nadat ze het ontluiken van haar kinderen op 
de voet had gevolgd, besloot ze dat het tijd was 
om zich te buigen over haar streek en de lekkere producten 
ervan. Uit de vele mogelijkheden, koos ze voor bier.
“Ik heb altijd graag authentiek en smakelijk eten en drinken gehad. 

En bier kan daar deel van uitmaken. In 2013 begon ik aan een opleiding 

voor microbrouwerij aan het IFAPME, die ik onmiddellijk aanvulde 

met een cursus zythologie of bierkennis. Tegelijk begon ik in onze 

keuken te brouwen. Tot nog toe hebben we slechts twee lichte bieren 

gebrouwen: de Insouciant, een licht bier (4,8% alcohol) met koperachtige 

kleur, en de Mazurka (4%) die, zoals de naam het zegt, naar de traditi-

onele Poolse stijl verwijst. Ik moet toegeven dat ik een voorkeur heb voor 

lichte bieren, omdat die in groep worden gedronken in een gezellige sfeer.”  
Maar Nathalie wil daar niet stoppen. Met haar levensgezel denkt 
ze aan het opzetten van een computergestuurde nanobrasserie met 
kuipen van 200 liter. “Aangezien de plannen nog moeten rijpen, weet ik 

nu nog niet wanneer die brouwerij vorm zal krijgen.”

In afwachting daarvan heeft de Franse brouwster besloten ook ... 
Belgen te winnen voor haar passie. Sinds december 2016 geeft ze bij 
haar thuis of elders workshops om te leren brouwen en andere om 
bier beter te leren kennen. “Met de nanobrouwerij wil ik liefhebbers 

aanleren hoe ze bier kunnen maken volgens de regels van de kunst. En de zythologie, ik wil hun de geschiedenis 

van bier leren kennen, alsook de verschillende stijlen, de wijze om bier te proeven en hoe je het met gerechten kan 

combineren. Zo bied ik combinaties aan van bier met kaas, bier met fijne vleeswaren en bier met chocolade ... Altijd 

op een feestelijke wijze, natuurlijk! ”
Zou u graag een bier brouwen waarvan u de held bent? Wilt u thuis proefavonden organiseren? Zoekt 
u een origineel idee voor een verjaardagsfeest of voor een vrijgezellenavond? Of wilt u gewoon feestvieren 
op de maat van de Mazurka, het bier dat in september jongstleden door de Provincie Luik werd bekroond 
op de landbouwbeurs van Battice? Beklim dan de Montagne Sainte-Walburge tot aan de ‘Brasserie des 
Coteaux’, de ‘stedelijke bierfabriek’ van Nathalie. 

http://brasseriedescoteaux.be/nos-ateliers

Toerisme
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Digitale technologie, 

EEN VROUWELIJKE 
VANZELFSPREKENDHEID

Vrouwen en digitale 
technologie? De vijf kunstenaars 
die we hebben ontmoet en die 
aan of met verschillende soorten 
nieuwe technologieën werken, 
bewijzen dat deze voor hen een 
middel zijn om zich te uiten en 
verbinding te maken met de 
wereld. Ze zijn dus geen doel  
op zich.

nr. 48
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“Daarbij wil ik 

aantekenen dat ik niet 

geloof in de angst voor 

ontmenselijking die rond deze media 

hangt. Ze vormen in de eerste plaats een hulpmiddel 

dat onze banden versterkt. Sociale media stimuleren 

betekent voor mij dat je ze een ziel geeft.”

Dossier

VIRGINIE PIERRE :
“HOE HEBBEN WE OOIT 
ZONDER ZULKE 
HULPMIDDELEN 
KUNNEN LEVEN?”
          I Gilles Bechet

“

 
Digitale technologie gaat vrouwen overal redden.”  

Deze nogal profetische bewering is van Virginie 
Pierre, een multi-actieve vrouw die zich beweegt tussen 
vrouwelijk ondernemerschap (ze werkte als projectleider 
voor het Diane-netwerk van de UCM) en de kunstwe-
reld (ze was curator van tentoonstel l ingen). 
Tegenwoordig staat er ‘International Poetic Business 
Developer’ op haar visitekaartje. Naast andere activi-
teiten helpt ze om vrouwelijke kunstenaars te promoten 
en leidt ze projecten in alle uithoeken van de wereld.
“Toen ik geboren werd, hadden telefoons nog een kiesschijf ”, 

zegt ze lachend. “Dankzij internet kon ik op afstand werken 

en bij mijn kinderen zijn, maar ook kunstenaars en projecten 

in alle delen van de wereld promoten. Het is enorm belangrijk 

voor de zichtbaarheid van kunstenaars, want hierdoor kunnen 

ze overal meer bekendheid geven aan hun werk, zelfs wanneer 

ze ver van de grote stedelijke centra wonen. Achteraf 

beschouwd vraag ik me af hoe we ooit zonder zulke hulpmid-

delen hebben kunnen leven ...” 
Hoewel ze toegeeft dat het niet altijd voor alle vrouwen 
eenvoudig is, wantrouwt Virginie Pierre onderzoeken 
die verkondigen dat vrouwen terughoudend zijn tegen-
over digitale technologie. “Mijn ervaring is dat vrouwen 

in Wallonië, net als overal in de wereld, bezit hebben genomen 

van internet. En ze zijn op sociale media aanwezig om hun 

projecten te stimuleren. Daarbij wil ik aantekenen dat ik niet 

geloof in de angst voor ontmenselijking die rond deze media 

hangt. Ze vormen in de eerste plaats een hulpmiddel dat onze 

banden versterkt. Sociale media stimuleren betekent voor mij 

dat je ze een ziel geeft.” 
De kunstenaars die we in dit minidossier presenteren, 
bevestigen deze woorden. Voor dj Ada Lattanzi is de 
digitale techniek nooit een belemmering geweest om 
haar passie te uiten en heeft ze nooit het gevoel gehad 
dat haar vrouw-zijn ook maar enig nadeel kon opleve-
ren. Integendeel. Terwijl het internet ons overspoelt, 
nodigt actrice Valérie Cordy ons uit om ons niet te laten 
tegenhouden door de technologie en er niet in te ver-
drinken, maar juist te kijken wat ze van ons maakt. 
Hetzelfde doet choreografe Julie Bougard in haar voor-

stelling Stream Dream, waarin het haar lukt om het 
effect van videogames op ons leven op te roepen zonder 
ook maar één beeld op de planken te laten zien. 
Filmmaakster Guionne Leroy leeft alleen voor CGI, 
want deze techniek ontwikkelt de creativiteit en de 
teamgeest.
“Het is waar dat we achterlopen op de toekomst ”, gaat 
Virginie Pierre verder. “Er is nog voorlichting nodig. Naar 

het voorbeeld van bepaalde Scandinavische landen denk ik 

dat kinderen vanaf zeer jonge leeftijd moeten leren program-

meren, net zoals ze leren lezen.”
Maar regisseuse Anne-Cécile Vandalem trekt een grens 
als het gaat om het gebruik van nieuwe technologieën, 
ondanks het feit dat deze in al haar stukken aanwezig 
zijn. Zij vindt dat de menselijke kant centraal moet blij-
ven staan in haar werk.
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ANNE-CÉCILE 
VANDALEM
HONGER 
NAAR VERHALEN

De Luikse schrijfster en theatermaakster  
Anne-Cécile Vandalem combineert haar 
verhalen met theater, geluid, beeld en muziek 
tot een totaalvoorstelling. Daarmee heeft ze een 
persoonlijk oeuvre opgebouwd dat volle zalen 
trekt tot ver in het buitenland.
          I Gilles Bechet

PROFIEL
  

Identiteit 
Anne-Cécile Vandalem

•
Leeftijd
41 jaar

•
Herkomst

Luik
•

Opleiding
Koninklijk Conservatorium Luik

•
Passie

Haar verhalen delen  
met het publiek
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Het is 2025. Zes personages aan boord van de 
Arctic Serenity, een schip dat stuurloos rond-
drijft op de Noordelijke IJszee, zijn op zoek 
naar geheimen die verborgen liggen in het 

verleden. Dat is de plot van een dromerige scienceficti-
onthriller met de opwarming van de aarde en industri-
ele controle over natuurlijke rijkdommen als achter-
grond. Op het toneel vormen de hutten en gangen van 
een cruiseschip het indrukwekkende draaiende decor 
van een totaalvoorstelling die theater, cinema, muziek 
en special effects combineert. Met dit ambitieuze stuk 
bouwt Anne-Cécile verder aan een persoonlijk en ori-
gineel oeuvre, dat technologieën en media combineert 
om verhalen op een aangename manier te vertellen. 
Arctique, dat in januari 2018 voor het eerst werd opge-
voerd in het Théâtre National in Brussel, is met applaus 
ontvangen, niet alleen in Frankrijk, Duitsland en 
Luxemburg, maar ook in Minsk (Wit-Rusland).

Technische trucjes
Als kind schrijft Anne-Cécile al verhalen, die ze 
opneemt op haar cassetterecorder. Dromend van een 
filmcarrière schrijft ze zich in aan het Koninklijk 
Conservatorium Luik om een acteursopleiding te vol-
gen. Daar ontdekt ze haar groeiende passie voor het 
theater. Na haar afstuderen in 2001 maakt ze twee jaar 
later haar eerste voorstelling, Zaï Zaï Zaï Zaï, waarvoor 
ze haar eigen gezelschap opricht. “Wanneer ik een verhaal 

bedenk, denk ik zowel aan de inhoud als aan de vorm en aan 

wat bij de productie nodig is om die vorm op te bouwen. Het 

is echt een geheel.” Sinds die eerste voorstelling, waarin 
een man en een vrouw hun leven door anderen laten 
leiden via tv-programma’s, zijn live streaming en scher-
men onlosmakelijk verbonden met het verhaal. 
“Ik heb altijd graag technische trucjes toegepast omwille van 

het verhaal. Dat heb ik gedaan voor ‘Zaï Zaï’ en ‘Hansel et 

Gretel’ en nog een keer met het geluid voor ‘Self Service’. Voor 

de laatste twee voorstellingen zijn de middelen belangrijker 

geworden.” In het totaaltheater van Anne-Cécile zorgt 
het verlangen naar vernieuwing ervoor dat de toeschou-
wer naar onontdekte toneelstreken wordt gevoerd. 

Die Anderen

In 2019 creëerde Anne-Cécile Vandalem Die Anderen in de 
Schaubühne (Berlijn). Het stuk is een politieke dystopie die 
zich buigt over de gevolgen van de Europese zorgeloosheid 
omtrent de opvang van vluchtelingen.
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Beeld, geluid, licht en decors smelten samen om een 
integraal onderdeel te vormen van het verhaal dat op 
de planken wordt verteld. De acteur staat in dienst van 
het verhaal, net als de musicus, de cameraman en de 
videoregisseur. “Wanneer technologie onmenselijk wordt, 

ontstaat er voor mij een probleem. Daarom kan ik er niet 

tegen wanneer beeld en geluid niet synchroon lopen. Dat drijft 

mijn medewerkers soms tot wanhoop, want op videogebied houd 

ik er heel snel mee op. Ik wil geen effecten, ik wil geen beelden 

buiten het toneel. Er is een grens waar ik niet overheen ga.”

“In mijn begintijd met Jean-Benoît Ugeux 

vroeg ik me voor de lol wel eens af of ik ooit 

een voorstelling zou kunnen maken met  

één acteur en één stoel. Dat zou het hoogtepunt 

van mijn carrière zijn!”

Dossier

Arctique

Ambitieuze projecten
Na Tristesses en Arctique, twee grote producties in termen 
van decor en personeel, droomt de schrijfster soms van 
iets lichters. Tegelijkertijd betwijfelt ze of ze daartoe in 
staat is. “In mijn begintijd met Jean-Benoît Ugeux vroeg ik 

me voor de lol wel eens af of ik ooit een voorstelling zou 

kunnen maken met één acteur en één stoel. Dat zou het hoog-

tepunt van mijn carrière zijn! Op mijn 85ste misschien, maar 

voorlopig ben ik daar niet toe in staat. Ik zeg ook tegen mezelf 

dat dit nu eenmaal mijn manier van werken is. Ik houd van 

grote teams om me heen en vind het fijn wanneer dertig men-

sen geconcentreerd aan hetzelfde doel werken. Ik houd van 

ambitieuze projecten. Niet uit grootheidswaanzin, maar 

omdat ik die energie nodig heb om te leven.”
Twee jaar na de oeropvoering is Arctique aan zijn negen-
tigste voorstelling toe. Voor een voorstelling waarbij 
het gezelschap en het decor in een bestelwagen passen, 
is dat misschien weinig, maar voor een tournee van deze 
productie zijn 25 mensen nodig en duurt het drie dagen 
om alles op te bouwen. En dan is negentig een enorm 
aantal. Daarvoor moet ze coproducenten in het buiten-
land overtuigen voordat überhaupt met het werk wordt 
begonnen. En dat is geen kleinigheid. “Bij ‘Arctique’ had 

ik de indruk dat ik een gratis rondje had gewonnen na 

‘Tristesses’. De voorstelling is dus relatief gemakkelijk opge-

bouwd. Alle mensen die me via ‘Tristesses’ hadden ontdekt, 

vroegen zich af waar ze me waren misgelopen. Ze wilden dus 

absoluut meewerken aan mijn volgende voorstelling! Veel 

mensen hebben zich aangediend als coproducent. Anderen 

hebben zich daarna ook teruggetrokken, wat nooit gemakke-

lijk is. Je stort je op een ambitieus project en dan is de realiteit 

dat er subsidies wegvallen en dat je minder geld hebt. Je moet 

dus keuzes maken. We hadden twee grote coproducenten die 

zich hebben teruggetrokken terwijl de repetities al waren 

begonnen. Op dat moment kun je niets. In dat opzicht is ons 

gezelschap heel kwetsbaar vergeleken met de gevestigde instel-

lingen, omdat het niet de nodige reserves heeft.”
Nu Tristesses en Arctique blijven draaien, is Anne-Cécile 
begonnen met schrijven aan haar volgende voorstelling, 
die langzaam vorm krijgt. Haar toekomst op langere 
toekomst is nog ongewis. “Ik heb verschillende aanbiedin-

gen gekregen om een theater te leiden in Frankrijk, maar die 

ambitie heb ik niet. Ik wil gewoon mijn werk kunnen ontwik-

kelen zonder het te reproduceren. Als ik zie dat niemand er 

meer door wordt geraakt en dat het nergens meer toe dient, 

ontwikkel ik misschien een hulpmiddel of een plek die me in 

staat stelt om mensen op een andere manier in contact te 

brengen met mijn verhalen.”
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GUIONNE LEROY
ANIMATIE  
OP ZIJN BELGISCH

Guionne Leroy is een Luikse animatiefilmer, die aan de 
École de la Cambre heeft gestudeerd. Ze heeft veel gereisd 
om ervaring op te doen en vertoont nu haar kunsten in 
België. We nemen een kijkje in haar wereld, van  
klei-animatie tot Computer Generated Imagery (CGI).
          I Violaine Moers

Met haar diploma op zak wordt Guionne gespot 
door John Lasseter, die haar vraagt om mee te 
werken aan Toy Story 1, de eerste speelfilm die 
volledig met CGI is gemaakt. Ze vertrekt naar 

San Francisco om in de Amerikaanse studio’s te gaan werken. 
Vervolgens wordt ze ingeschakeld voor The Nightmare before 

Christmas van Henry Selick, waarna ze met Nick Park, Peter 
Lord en het team van Aardman in Bristol meewerkt aan de 
productie van Chicken Run.
“Ik heb traditionele animatie gestudeerd voordat CGI ontstond. Ik heb 

stop-motion werk gedaan, dat was mijn eerste passie. Ik behoor tot 

degenen die werk in het buitenland moesten vinden: vier jaar in de 

VS, vijf jaar in Engeland en anderhalf jaar in Zwitserland. Bij het 

maken van een speelfilm hebben we het statuut van werknemer zolang 

het project in kwestie duurt. Dat is niet zo fijn voor je pensioen! ” 
Tussen de bedrijven door heeft Guionne de tijd gevonden om 
in België een aantal persoonlijke reclamespotjes en korte films 
te maken, waaronder La Traviata en Arthur, die niet onopge-
merkt zijn gebleven. “Het was een rationele beslissing om over te 

stappen op CGI, want ik had geen andere keuze als ik me weer in 

België wilde vestigen. En het is ook heel zwaar om twee of drie jaar 

van je leven in de huid van een animatiefiguurtje te kruipen! Zowel 

fysiek als mentaal. Bij stop-motion heb je een poppetje waarvan je 

alle onderdelen met de hand moet uitsnijden. Wanneer je aan een 

scène begint, moet je doorgaan tot het einde. Pas daarna weet je of de 

opname gelukt is of niet. Dat levert dus veel meer stress op! ”

PROFIEL
  

Identiteit 
Guionne Leroy

•
Leeftijd
53 jaar

•
Herkomst

Luik
•

Opleiding
Afgestudeerd als 

animatiefilmer aan  
de École de la Cambre

•
Passie

Speelfilms op basis  
van CGI-animatie
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KORTE BIOGRAFIE
 

1993
Maker van de korte klei-animatiefilm  
La Traviata voor L’Opéra imaginaire 

(Pascavision, Parijs)

1993-1994
Animator van Toy Story 1,  

geregisseerd door John Lasseter  
(Pixar, San Francisco)

1998
Hoofdanimator van  

de stop-motion speelfilm Chicken run 
(Aardman Studios, Bristol)

2008
Stop-motion animator  

van de speelfilm Coraline, geregisseerd 
door Henri Selick (Laika, Portland)

2019
Animator van Un Prince oublié  

van Michel Azanavicius (Mikros, Luik)

Eén à twee seconden animatie per dag!
Er zijn trouwens minder dan tweehonderd animatie-
kunstenaars in de wereld die dat kunnen, zo specifiek 
is dat werk. CGI is daarentegen veel algemener. “Bij 

animatiefilms wordt het project opgedeeld en krijgt elk team 

een deel van het werk. Mijn rol is om te bepalen wie wat doet. 

Ik doe de coördinatie, zodat alles goed verloopt. Daarna wor-

den de plannen verdeeld tussen de verschillende animators. 

Voor iedereen worden het decor en de personages klaargezet, 

maar die zijn nog niet geanimeerd. Ze bewegen dus nog niet! 

Het is onze taak om ze tot leven te brengen.”
De regisseur gaat op zijn beurt de verschillende studio’s 
langs. Hij maakt opmerkingen en brengt verbeteringen 
aan. Dat zijn heel langzame processen. Bij een speelfilm 
vormt de animatie slechts een derde van het project en 
dat duurt minimaal een jaar. Per dag kom je gemiddeld 
op één à twee bruikbare seconden animatie per anima-
tor! Eén seconde komt overeen met 24 lichaamshoudin-
gen van het personage, die van het ritme, de snelheid en 
het silhouet afhangen. Alles gebeurt op de computer en 
de animators worden erbij gehaald wanneer het werk 
van tevoren goed is voorbereid. “Op creatief niveau hebben 

we niets te zeggen. Wij zijn als het ware acteurs. We worden 

geleid door de regisseur, die ons uitlegt welke emoties we moe-

ten overbrengen.” 
Door haar jarenlange werk in de bekende studio’s heeft 
ze natuurlijk veel herinneringen en ervaring opgedaan. 
Maar Guionne houdt van haar vrijheid. “Dat is de reden 

waarom ik tegenwoordig als freelancer werk. Ik las pauzes 

in tussen twee projecten om bij te komen. Zo ga ik vandaag 

(begin februari, red.) vijf weken ertussenuit voordat ik  

aan mijn volgende project begin, dat me drie jaar in beslag 

zal nemen! ”

Guionne Leroy nam deel  
aan de avonturen  

van Toy Story 1, Coraline  
en Chicken Run. 

Een project met de Luikse studio Mikros
Bij terugkomst gaat Guionne namelijk verder met een 
Luxemburgs project dat in coproductie met de Luikse 
studio Mikros is opgezet. “Ik ga met hen samenwerken aan 

de animatie van de speelfilm ‘Icare’ van regisseur Carlo Vogele, 

die tien jaar bij Pixar heeft gewerkt. Dat wordt de eerste keer 

dat ik de kans krijg om samen met Mikros aan zo veel ani-

maties te werken.” Het is namelijk zo dat de Luikse studio 
vooral special effects doet, zoals het geval was met de 
film Le Prince oublié van Michel Hazanavicius (de regis-
seur van The Artist), waar Guionne vorig jaar aan heeft 
meegewerkt. “We zijn allemaal heel trots dat we mochten 

bijdragen aan zijn speelfilm. Speelfilms geven veel meer  

voldoening. Door dit werk kun je een personage echt tot leven 

brengen, maar je kunt ook je creativiteit meer laten spreken. 

En het is teamwork, waarbij de sfeer en het gevoel belangrijk 

zijn.”
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DE DIGITALE  
ASTEROÏDEN  
VAN VALÉRIE CORDY

In haar ‘connected 
performances’ heeft actrice 
en kunstenares Valérie Cordy 
een bijzondere taal 
ontwikkeld om het verhaal van 
de hedendaagse wereld te 
vertellen zoals wij die via ons 
toetsenbord waarnemen.
          I Gilles Bechet

Dossier



6969

nr. 48

PROFIEL
  

Identiteit 
Valérie Cordy

•
Leeftijd
52 jaar

•
Herkomst
Bretagne

•
Opleiding

Afdeling theater van  
het Institut National Supérieur 

des Arts du Spectacle 
(INSAS) en management van 
culturele instellingen aan de 
Universiteit Paris-Dauphine

•
Passie

De motor van de nieuwe 
technologieën demonteren 
om te begrijpen hoe ze ons 
leven kunnen beïnvloeden

Dossier

“
We zitten in een digitaal bad”, legt Valérie uit. “Toch 

ontkennen we wat de technologieën met ons doen. Zelfs 

de jongeren die ermee zijn opgegroeid, vragen zich over het 

algemeen niet af wat hun via het scherm wordt aangeboden.”

Sinds 2003 ontwikkelt de kunstenares ‘connected 
performances’, die ze asteroïden noemt. Daarin 
interesseert ze zich voor de maatschappelijke effecten 
van de digitale wereld op basis van de gegevensstroom 
die ons omringt. Gezeten aan een tafel in een hoekje 
van het toneel doet Valérie alsof het publiek niet bestaat. 
Op haar laptop zoekt ze online naar informatie, die ze 
weergeeft op het grote scherm achter haar rug. Ze heeft 
zelfs al een keer e-mails verzonden naar haar publiek. 
“Ik zit in een hoekje, waar ik niet voor iedereen zichtbaar ben. 

Ik laat daarom aan iedereen zien wat ik doe. Het scherm werkt 

als een spiegel voor de toeschouwers. Ik weerkaats alleen hun 

vrijwel dagelijkse bezigheden, wanneer ze verdwalen op 

sociale media en daar hun tijd en soms zelf hun leven 

verspillen.” Omdat de voorstellingen nooit volledig 
voorbereid of gearchiveerd worden, zijn ze altijd 
kortstondig en uniek. In plaats van een aanklacht met 
de gebruikelijke clichés op te stellen, baseert ze zich op 
de fascinatie voor de wereld van het internet om het 
publiek mee te voeren in een verhaal met meerdere 
vertakkingen. “Ik probeer de mensen aan het lachen te 

maken om iets heel buitengewoons te vertellen. Ik verdraai de 

werkelijkheid graag met een bepaalde lichtheid.”

Valérie, die niet alleen acteert maar ook regisseert, is 
kort na 11 september 2001 overgestapt naar de digitale 
wereld. “Die zeer plotselinge gebeurtenis heeft me getrauma-

tiseerd, omdat ze iets zei over onze maatschappij. Ik voelde de 

behoefte om te werken met een directer kunstzinnig medium, 

dat me in staat stelt om te praten over wat er nu gebeurt. De 

actualiteit is het basismateriaal van mijn verhalen 

geworden.”

Op haar laptop zoekt Valérie Cordy 
online naar informatie,  

die ze weergeeft op het grote 
scherm achter haar rug. Ze heeft 

zelfs al een keer e-mails verzonden 
naar haar publiek. 

Directeur van de Fabrique de Théâtre
Wanneer ze niet op het toneel staat, ontwikkelt Valérie 
andere projecten in de Fabrique de Théâtre, waarvan 
ze sinds 2012 directeur is. Deze creatieve hotspot 
bevindt zich aan de rand van Bergen, in een gebouw 
waarin vroeger een schoenmakersschool zat, en ont-
plooit zich langs verschillende lijnen: kunstenaarsresi-
denties, met zo’n veertig roulerende gezelschappen per 
jaar, een regisseursschool, uitzending van voorstellingen 
in de 23 cultuurcentra van de provincie Henegouwen 
en tot slot bemiddelingswerk, waarin digitale techno-
logieën opkomen en tot vragen leiden, net als in de 
maatschappij. Te beginnen met de ‘Ateliers des rêves 
contradictoires’, een reeks filmworkshops die openstaan 
voor een kwetsbaar publiek. “Als je de moeite neemt om 

naar ze te luisteren, hebben deze mensen ons misschien wel 

meer te bieden dan wij hun kunnen bieden.” Dankzij zeer 
ingewikkelde digitale tools maken de deelnemers hun 
eigen avatars, waarmee ze hun verhaal op film kunnen 
vertellen. “Wanneer je niet luistert naar kwetsbare mensen, 

raak je de essentie kwijt ...”
Eén keer per jaar, in oktober-november, worden de 
Ateliers, Partages, Rencontres des Écritures en Mutation 
(APREM) gehouden. Tijdens deze permanente-educa-
tiebijeenkomsten worden de relaties tussen podium-
kunsten en de digitale wereld nader bestudeerd in het 
gezelschap van genodigden. De behandelde onderwer-
pen lopen uiteen van algoritmes tot big data en digitaal 
verzet.
Valérie deelt haar nieuwsgierigheid en haar vragen over 
de digitale wereld ook in een cursus die ze aan de École 
de la Cambre geeft. “Digitale technologieën zijn meer dan 

alleen tools. Het kunnen uiterst krachtige hefbomen zijn om 

de wereld te veranderen. Zoals de pharmakon van Plato zijn 

ze zowel de remedie als het vergif. Het is onze taak om ze goed 

te doseren en gebruiken.” 

www.valerie-cordy.com
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Ada Lattanzi is een van de weinige vrouwelijke dj’s en 
producers in Wallonië. Een passie waar ze soms ’s avonds  
en ’s nachts mee bezig is, ook al heeft ze ervoor gekozen  
om het niet voor haar beroep te doen.
          I Gilles Bechet

Dossier

ADA LATTANZI
MUZIEK DELEN MET ANDEREN

PROFIEL
  

Identiteit 
Ada Lattanzi

•
Leeftijd
44 jaar 

•
Herkomst

La Hestre (Manage)
•

Opleiding
Begeleidster, autodidact  

op muzikaal gebied
•

Passie
Muziek maken en delen om 

mensen te laten dansen

De koningin van de nacht is de elek-
tronische muziek. Duizenden 
jonge en minder jonge mensen 
kunnen zich geen weekend voor-

stellen waarin ze niet door beats en elektro-
nische geluidsgolven worden meegevoerd. 
Dansen te midden van honderden andere 
mensen die het ook heerlijk vinden om op te 
gaan in de muziek en het ritme. Achter zijn 
draaitafels en mengpaneel is de dj de grote 
regelaar van dit hedonistische feest. Het zijn 
vaak mannen die hun passie uitleven in dit 
beroep.
Toch zijn er in Wallonië ook enkele vrouwen 
die deze loopbaan gekozen hebben. Een van 
hen is Ada Lattanzi. Voor de Henegouwse is 
het eerder een passie dan een beroep. Nu is 
het wel zo dat ze op latere leeftijd is begon-
nen. “Ik had een bijbaantje in het uitgaansleven 

en daar ontmoette ik mijn tweede man, die dj was. 

Gaandeweg kreeg ik interesse voor wat hij deed. 

Omdat hij zijn opnamestudio aan huis had, begon-

nen we samen te werken.” Voor haar was het 
heel natuurlijk om aan de andere kant van de 
draaitafels te gaan staan. Dat ging bijna zon-
der dat ze het besefte. “Je oefent thuis, vindt het 

leuk om te doen en gaat steeds een stapje verder, 

totdat je op een dag op een evenement staat en 

beseft dat je best wel bekend bent en een publiek 

hebt dat op je muziek wacht.” Ze heeft niet de 
indruk dat het nadelig voor haar is geweest 
om een vrouw te zijn. Integendeel. Omdat 
vrouwelijke dj’s in Henegouwen tamelijk 
zeldzaam zijn, trekken ze de aandacht.

Tevens producer
Ada, die de veertig al is gepasseerd, heeft de 
tijd van de megadancings meegemaakt. Ze 
heeft gezien hoe de muziekwereld is veran-
derd en professioneler is geworden. “Ik heb de 

indruk dat het vroeger feestelijker was. 

Tegenwoordig zijn er steeds meer dj’s, die elkaar 
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beconcurreren. Met de nieuwe technologieën is het voor bijna iedereen 

mogelijk om mixes te maken. Je hoeft niet per se veel talent te hebben 

om door te breken. Sommigen lukt het omdat ze een goede promotie-

machine hebben, omdat ze zich weten te verkopen. En het zijn niet 

altijd de echte artiesten die de top bereiken.”
Hoewel ze zo bescheiden is om zichzelf niet als musicus te 
beschouwen, beperkt ze zich niet tot het maken van mixes. 
Ze is begonnen met het maken en produceren 
van haar eigen stukken, die ze 
uitbrengt op gespeci-
aliseerde Belgische 
labels. “Sommige mensen 

doen aan sport, maar ik 

ga aan mijn computer zit-

ten om te componeren. Ik 

geef graag een emotionele 

lading aan mijn stukken 

door er meeslepende vocals 

aan toe te voegen, vooral oos-

terse en etnische stemmen. Dat 

is heel opwindend, maar ik zie 

het ook als een uitdaging om 

muziek te maken die het publiek 

raakt en laat dansen.”
Wanneer ze aan het werk is in 
een studio, goochelt Ada met 
klanken zonder dat haar hoofd 
ervan gaat draaien. “Hoewel ik de 

hele tijd naar nieuwe klanken zoek, 

ben ik niet verzot op technologie. Je kunt 

er niet omheen als je vooruit wilt komen 

en niet altijd hetzelfde wilt aanbieden. 

Door telkens bepaalde ‘extraatjes’ aan 

mijn werk toe te voegen, probeer ik me te 

onderscheiden van anderen.” Een van 
haar mooiste herinneringen is dat ze op 
haar verjaardag samen met haar man op 
het podium van de Rockerill stond tegen-
over een laaiend enthousiast publiek.

Werk als begeleidster en gezinsleven
Haar carrière was waarschijnlijk anders gelopen als ze op jon-
gere leeftijd was begonnen. Maar ze heeft geen spijt. Voor haar 
gevoel is ze nu volledig tot ontplooiing gekomen. Met haar werk 
als begeleidster in een centrum voor gehandicapten in de buurt 
van Anderlues en haar gezinsleven heeft Ada haar prioriteiten 
bepaald. Dat belet haar niet om te blijven leren en ontdekken 
en vooral om mensen te laten dansen zonder naar de klok te 
kijken. “Ik plan niets, maar laat het gewoon op me afkomen. Het enige 

wat ik wil, is mijn muziek met anderen blijven delen, ook als ik me 

moet beperken tot lokale of Belgische evenementen. Ik heb namelijk 

een goed contact met een trouw publiek.” En wat zou haar grootste 
droom zijn? “Het zou geweldig zijn als een beroemde dj een van mijn 

stukken zou draaien op Ibiza.”

Ze heeft niet de indruk dat het 
nadelig voor haar is geweest om 
een vrouw te zijn. Integendeel. 
Omdat vrouwelijke dj’s in 
Henegouwen tamelijk zeldzaam 
zijn, trekken ze de aandacht.
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In een jongerenvoorstelling ontcijfert 
choreografe Julie Bougard de verleiding 
en logica van de gamingwereld. 
Daarvoor gebruikt ze de verschrikkelijke 
kracht van de dans, “de kunst waarmee 
alles mogelijk is” !
          I Gilles Bechet

JULIE BOUGARD
IN DE SPIEGEL   
VAN HET VIRTUELE

PROFIEL
  

Identiteit 
Julie Bougard

•
Leeftijd
48 jaar

•
Herkomst

Bergen
•

Opleiding
Dansonderwijs aan het 

Koninklijk Atheneum Brussel 
en opleiding in hedendaagse 
dans aan de Arts Educational 

School in Londen
•

Passie
Dans, podiumkunsten  
en onderwijs voor een  

zo divers mogelijk publiek

Met haar nieuwe voorstelling Stream Dream duikt 
choreografe Julie Bougard in de gamingwereld. 
Voor haar is dat vanzelfsprekend. Tijdens de vele 
workshops die ze aan tieners en jonge kinderen 
geeft, kan ze alleen maar constateren dat het 
scherm in al zijn vormen steeds meer aanwezig 
is in het leven van haar leerlingen … en hun 
ouders. “Het dringt echt in alle ruimtes door. Maar 

om eerlijk te zijn, ben ik waarschijnlijk nog meer 

verslaafd dan de kinderen”, erkent Julie, die veel 
gegamed heeft toen ze jonger was. Ze had er ple-
zier in en heeft er veel van geleerd. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de voorstelling niet 
bedoeld is als een afrekening en nog minder als 
kritiek op de gamingwereld. “Wanneer je de moeite 

In Drache (2008), Julie 
Bougard wandelt door 
de Belgische 
landschappen in een 
gele oliejas en een 
gillekostuum.
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neemt om wat verder te kijken dan de bekende titels, ontdek 

je een heel interessante wereld met veel knap gemaakte games.”

Als choreografe is het haar niet ontgaan dat het lichaam 
alomtegenwoordig is in videogames. Een lichaam dat 
van een balletje van enkele pixels verandert in een 
krachtpatser met wie de gamer zich vereenzelvigt om 
avonturen en sensaties te beleven die onbereikbaar zijn 
in het echte leven.
Julie heeft zich in het begin al afgevraagd hoe ze het 
levende en het virtuele lichaam bijeen kon brengen op 
een podium. Het ene is onderworpen aan de zwaarte-
kracht, terwijl het andere zich daar volledig aan ont-
trekt. De gamingwereld onderzoekt niet alleen de bewe-
ging in de ruimte, maar ook de sociale ref lexen en 
gedragingen. “Er wordt gesproken over emancipatie ten 

opzichte van de wereld en het vermogen om voor jezelf te 

zorgen. De gamingwereld is vaak heel competitief. Je speelt 

om te winnen. Wat zegt ons dat over de winnaar in het dage-

lijks leven? Is dat degene die de anderen verplettert, degene 

die het sterkste is of degene die het meeste geld heeft?”

Suggestie door beeld en geluid
De choreografe geeft al snel het idee op om het decor 
van een videogame op het podium te reproduceren en 
kiest in plaats daarvan voor suggestie door de 
architectuur van de game met zijn verdwijnlijnen en 
codes op te roepen. Bij performing arts moet een lange 
weg worden afgelegd om een project te realiseren. In 
haar onderzoeksfase richt Julie zich tot Numédiart, het 
onderzoeksinstituut voor creatieve technologieën van 
de Universiteit van Bergen, en tot docenten van de 
Haute École Albert Jacquard in Namen. Het eerste idee 
dat gestalte krijgt, is het projecteren van virtuele avatars 

van de dansers op een scherm om met de tweedeling 
tussen beide werelden te spelen. Omdat de graphic 
designer niet beschikbaar is, moet het team radicaler te 
werk gaan en zich op het beeld en geluid concentreren.
Aan de knoppen zit elektro-akoesticus, muzikant en 
sound designer Laurent Delforge, die een geluidsband 
maakte om te ondersteunen wat er op het podium 
gebeurt. “Het suggestieve vermogen van geluid is heel sterk. 

Er zijn geen beelden nodig om te suggereren dat de vertolkers 

vliegen, uitglijden of in het water vallen. Alle podiumtechnie-

ken leveren een bijdrage aan deze suggestieve werking en met 

name het licht, want daarmee kun je zowel grotten als dool-

hoven creëren en dansers in een oogwenk laten verschijnen 

en verdwijnen.”
Stream Dream, dat op 6 mei in Brussel (in La Raffinerie 
van Charleroi-Danse) wordt gepresenteerd, richt zich 
op een jong publiek. Het is een première voor de 
choreografe, maar ook een logisch vervolg van haar 
artistieke en professionele loopbaan. Naast haar 
workshops heeft ze namelijk ook meegespeeld in  
Tel Quel!, een jongerenvoorstelling van Thomas Lebrun. 
“Ik heb veel contact gehad met kinderen en heb zelf ook tieners 

thuis. Ze hebben een eigen wereld, die ik steeds beter begin te 

begrijpen. Dat geeft me vertrouwen en tegelijkertijd zeg ik 

niet dat ik een voorstelling voor kinderen maak. Ze is op hen 

gericht, maar moet in de eerste plaats tot mij spreken.”

In L'Ogre de Tervuren (2009) roept 
Julie Bougard de vreselijke zomer 
van 1969 van Eddy Merckx op.
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De meest volledige kunstvorm? Dans!
Sinds het einde van de jaren negentig heeft Julie een vijftiental solo- of 
groepsvoorstellingen gemaakt waarin ze dans en theater combineert. 
Wanneer ze niet wordt geïnspireerd door auteurs als Beckett en 
Fassbinder, bevat haar werk vaak een geamuseerde blik op het dagelijks 
leven. Of het nu gaat om Drache uit 2008, waarin ze door de Belgische 
landschappen wandelt in een gele oliejas en een gillekostuum, of L’Ogre 

de Tervuren uit 2009, waarin ze de vreselijke zomer van 1969 van Eddy 
Merckx in herinnering roept. “Ik maak geen choreografieën maar voor-

stellingen. Ik neem de vrijheid om het medium te gebruiken dat daar het meest 

geschikt voor is, of dat nu geluid, licht of film is. Tot nu toe heb ik altijd met 

beelden gewerkt. De eerste keer dat ik ze niet gebruik, doe ik dat om een wereld 

op te roepen met een sterke visuele identiteit, dus dat is best wel tegenstrijdig. 

Tegenwoordig worden we zo overweldigd door de beelden die ons vormen, ons 

ontroeren en onze herinneringen oproepen, dat het een hele uitdaging wordt 

om een voorstelling zonder beelden te maken.” 
Maar ze heeft een onwrikbaar vertrouwen in de kracht van dans, dus 
wat dan nog. “In mijn ogen is dans de meest volledige kunstvorm. Het gaat 

over ruimte, tijd, ritme en emotie. Iedereen kan het begrijpen. Het is poëtisch, 

abstract en beeldend. Het is de kunstvorm waarmee alles mogelijk is.”

Stream Dream, dat op 6 mei in 
Brussel (in La Raffinerie van 
Charleroi-Danse) wordt 
gepresenteerd, richt zich op een 
jong publiek. Het is een 
première voor de choreografe, 
maar ook een logisch vervolg 
van haar artistieke en 
professionele loopbaan.

Stream Dream
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IN DE GEPASSIONEERDE  
WERELD VAN 
Chanel Kapitanj 

Laspost, aardingsklem, slijpmachine, slijpschijf, lintzaag … 
Welkom in de creatieve wereld van Chanel Kapitanj, een jonge 
ontwerpster van decoratieve metalen meubels. Ze kreeg  
de titel “Talent de Wallonie 2019” in de categorie ambacht.  
De 27-jarige Luikse had, eind april, op het meubelsalon  
te Milaan, op de eerste lijn moeten staan. 

 I Didier Albin

S A M B R E V I L L E

Namen

Tendens
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Chanel Kapitanj verdeelt haar tijd tussen haar atelier dat een deel van de garage 
en de kelder in beslag neemt, de werven die ze afwerkt voor een architectenbureau  
en haar deeltijds werk als lasinstructrice voor de IFAPME van Namen en Dinant.
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Chanel Kapitanj is net verhuisd naar Sambreville 
waar ze te midden van haar nieuwste meubel-
creaties woont. Als aanhangster van “less is 
more”, wil ze van haar huis een showroom-

workshop maken, een ervaring voor haar bezoekers die 
ze direct confronteert met haar minimalistisch geïn-
spireerde creaties. Niets opzichtigs, maar pure en sobere 
lijnen die onze ogen strelen, zoals het boekenrek in de 
woonkamer dat op buisvormige poten is gemonteerd. 
Het is aan de muur van de eetkamer bevestigd en bestaat 
uit vier metalen planken met afgeronde vormen. Een 
heerlijk ontwerp met schitterende poederachtige reflec-
ties. Ertegenover staat een messing-kleurige tafel.
De jonge Venetiaans blonde vrouw met licht opge-
maakte ogen verdeelt haar tijd tussen haar atelier dat 
een deel van de garage en de kelder in beslag neemt, de 
werven die ze afwerkt voor een architectenbureau en 
haar deeltijds werk als lasinstructrice voor de IFAPME 
van Namen en Dinant. 
Verkozen tot Waals talent 2019 in de categorie ambacht, 
heeft de Luikse ontwerpster al verschillende prijzen 
gewonnen. In Nederland won ze op de wedstrijd 2017 
van het merk Pastoe met haar schets van “het dressoir 
van de toekomst” die ze had uitgedacht. Bij de Blue Stone 
Awards van de steengroeven van Henegouwen behaalde 
ze de overwinning met haar project rond demonteerbare 
scheidingswanden en stalen banken waarin ze blauwe 
steen integreert.

Een draaier-frezer als vader en  
een moeder in de mode
Al op zeer jonge leeftijd raakte Chanel geïnteresseerd 
in decoratieve objecten en meubels. Na artistieke studies 
in het secundair waar ze leerde tekenen, begon het jonge 
meisje een master in industrieel ontwerp aan het ESA 
Saint-Luc, in Luik. Die studies voltooide ze met een 
opleiding tot lasser. Haar vader was een draaier-frezer 
in de bewapeningssector bij het arsenaal van Rocourt. 
Daar ontdekte ze het mannelijke universum van de 
staalbewerking. Haar door mode gepassioneerde moeder 
werkte in de prêt-à-porter. Die twee werelden konden 
niet mooier samenkomen dan in het ontwerp van voor-
werpen. “Meubels, dat was meteen duidelijk”, zegt ze. “Ik 

zag mezelf geen auto's of mobiele telefoons ontwerpen.”
De jonge vrouw wil zichzelf niet beperken tot binnen-
huisinrichting; straatmeubilair interesseert haar net zo 
veel. Ze zou graag banken of schermen voor de open-
bare ruimte heruitvinden. Chanel wil ze niet alleen op 
papier ontwerpen, ze wil gaan tot de derde dimensie. 
“Omdat ik van volume hou”, zegt ze. Haar handen geven 
de modellen vorm: kaptafel, kruk, opbergruimte. Ze 
heeft er plezier in. 

Gefascineerd door lassen
Voor haar creaties gebruikt ze verschillende technieken. 
Etsen inspireerde haar bijvoorbeeld tot een metaalplaat-
behandelingsproject dat elk stuk uniek maakt. Ze 
gebruikt ook bichromatage, dat buiten wordt uitge-
voerd: de elementen van haar installaties worden 
gedrenkt in een bad dat ze beschermt tegen corrosie 
terwijl ze een gouden uitstraling krijgen, met een blauw-
groene weerschijn. Roesten, schilderen, vernissen, mon-
teren: ze bespeelt alle aspecten, zonder af te wijken van 

de soberheid. Zodra de plannen zijn opgesteld, worden 
de metaalplaten, platen en buizen vóór hun verwerking 
naar Luik gestuurd om te worden uitgesneden. Ze wor-
den vervolgens geassembleerd in de werkplaats. Ze 
houdt ervan materialen te mengen, zoals staal, gepolijst 
roestvrij staal en messing, maar heeft nog geen alumi-
nium getest. Als ze haar kans zou wagen in de smidse, 
dan kon ze dat zeker ook. Lassen fascineert haar, opent 
oneindige horizonten.
Zoals elke zichzelf respecterende kunstenaar heeft 
Chanel (p)referenties. Philippe Starck, niet zozeer voor 
haar. De Luikse haalt eerder inspiratie bij Dieter Rams, 
een hedendaagse Duitse ontwerper die de tien principes 
van wat hij 'goed ontwerp' noemt, oplijst: innovatie, 
gebruiksgemak, esthetiek, soberheid, eerlijkheid, eco-
logie, duurzaamheid, minimalisme, veeleisendheid, 
intuïtiviteit. “Minder, maar met de beste uitvoering”: dat is 
de handtekening van Chanel Kapitanj, die al van haar 
passie kan leven.

Haar droom: uitgegeven worden
Met zes andere kunstenaars werd Chanel gekozen om 
de stand “Belgium is design” op dat Meubelsalon te lei-
den. Ze is zich bewust van die buitengewone kans om 
deel te nemen aan deze mondiale van designmeubels. 
Het professionele kruim wordt verwacht, te beginnen 
met uitgevers die op zoek zijn naar nieuw talent om hun 
collecties uit te breiden. Voor deze “Salone del mobile” 
ontwierp ze een rek, een fauteuil en een lamp. Indien 
het salon plaatsvindt, zullen ze tentoon worden gesteld (1). 
“Het zou een droom zijn om te worden uitgegeven”, zegt ze. 
Niet door een kaskraker zoals de Zweedse reus van pakket-

meubels, maar door een van de grote namen in high-end 

design.”

(1) Op het moment dat we ter perse gaan, werd het voor 21 tot 26 april 
geplande Meubelsalon twee maanden uitgesteld (van 16 tot 21 juni).

Tendens
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DE NIEUWE 
architecturale garde

Nadia Everard, afgestudeerd in architectuur, 
reist door Europa om er de kiemen van een 
esthetische renaissance te vinden. De jonge 
vrouw houdt een krachtig discours over 
hedendaagse architectuur en stelt voor om 
opnieuw aansluiting te vinden met duurzame, 
traditionele en populaire architectuur.

 I Carole Depasse

Openbare bibliotheekproject in het kader van  
een onderzoek naar de revalorisatie van de stad 
Borlänge (Sweden) - Herinterpretatie van de klassieke 
stijl gemengd met de lokale stijl die bekend staat als 
“Swedish Grace”.
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 “Dit is het bewijs dat we door het bouwen van harmonieuze steden, 

met respect voor de lokale stijlen die hun inwoners niet bruuskeren, 

noch qua grootte, noch qua aantal, iets bereiken dat de formele 

schoonheid ver overtreft: welzijn.”

Technische studie voor de realisatie van  
een gevel van een appartementengebouw 
(Londen) waarop art nouveau geïnspireerde 
elementen voorkomen.

Nadia, vierentwintig en temperamentvol, 
groeide op in Ambly (Ardennen) waar het fami-
liedomein haar herinnert aan een rustieke en 
tedere vrijplaats. Was het door het beklimmen 
van de oude balken van het ouderlijk huis dat ze 
de smaak voor het beroep van architect te pak-
ken kreeg? Niet echt. De passie voor gebouwen 
kwam er, vertelt ze ons, door het tekenen en 
schilderen. “Tekenen uit de vrije hand is essentieel 

voor mijn werk omdat het geen grenzen kent behalve 

die van de ruimte van het blad en mijn eigen verbeel-

ding. Als een gebouw uit een tekening wordt geboren, 

is het per definitie ontroerender, idealer en vrijer dan 

wanneer het uit een computer ontstaat.” 

De architect? Een groot filosoof!
Sommige beslissingen laten ons nieuwe dimen-
sies van het leven ontdekken. Voor Nadia was 
het de beslissing om haar Master of Architecture 

in Engeland te voltooien. Aan de overkant van 
het Kanaal ontdekt ze dat architectuur niet alleen 
een technische discipline is, maar ook een weten-
schap van de geest, een authentieke opvatting 
van de wereld. “De architect is een filosoof-koning! 

Hij kan de wereld creëren en zijn opvattingen daar 

laten regeren. En die grote macht geeft hem een grote 

verantwoordelijkheid: die van het verlengen van de 

schoonheid van de wereld.” Er zijn echter valkuilen, 
zoals Nadia in een artikel verklaarde dat gepu-
bliceerd werd door Le Monde Diplomatique. 
“Architecten kunnen twee zonden begaan. De eerste is 

de zonde van hoogmoed, als ze geobsedeerd zijn door 

het idee om hun stempel op de stad te drukken, als ze 

bouwen zonder oog te hebben voor wat er voorheen 

was. In dat geval verbetert hun bijdrage aan de alge-

mene architectuur de steden niet zoals het hoort. De 

andere is de zonde tegen de creatieve geest: als ze zich 

laten domineren door de tools die ze gebruiken, de 

architectuursoftware, die nu volstaat om de plannen 

van een standaardgebouw in één twee drie te 

tekenen”.

DE RONDE TAFEL
Nadia Everard, die in België gevestigd is, werkt aan de oprichting van een 
adviesbureau voor stadsplanning dat al de naam de Ronde Tafel draagt, een 
verwijzing naar de eenheid waarvan de architectuur de standaard moet zijn. 
“Overheidsinstanties en projectontwikkelaars zijn de sleutel tot een 
beslissende doorbraak in stedenbouwprojecten. Vaak vertrouwen ze mij toe 
in onze discussies dat ze moeite hebben om een algemene visie na te 
streven, om hun projecten te vullen met de menselijkheid die steden eeuwige 
architectuur verleent. Het doel van de Ronde Tafel is om hen te adviseren 
over het pad van krachtige, populaire en duurzame actie ten dienste van  
de renaissance van stadsplanning.”
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EEN ARCHITECTE -
FOTOGRAAF

Respect voor de habitat van de mens
Pas afgestudeerd kan Nadia niet wachten om eraan te 
beginnen. “Ik heb hard gewerkt om mijn hand te laten stop-

pen met trillen wanneer ik mijn eerste plannen ga onderte-

kenen.” Tot nu toe tonen haar projecten een voor de hand 
liggende finesse, een scherp bewustzijn van populaire 
en historische aspecten van architectuur en de link die 
een stijl, een plaats, een tijdperk kruist.

Poundbury, Verenigd Koninkrijk

De jonge vrouw voltooide trouwens ook haar studies 
door te leren over klassieke en traditionele architectuur. 
“De ontdekking van de regels van de klassieke architectuur, 

beperkte mijn werk helemaal niet, het gaf me veel gemak. Het 

classicisme structureert mijn manier van bouwen, het geeft 

me esthetische benchmarks en verhoudingen, en het laat me 

vrij om te bouwen zoals ik wil, of liever, zoals de bewoners 

het fijn vinden!”

Populaire architectuur beoefenen komt in de eerste 
plaats neer op respect voor de huizen van mensen, zegt 
ze. “Ik wil niet zeggen dat het heilig is, maar steden kunnen 

- moeten - veranderen, maar alleen als ze hun esthetische 

eenheid behouden. Of je het nu leuk vindt of niet: torens zien 

groeien waar ooit een landhuis stond, is een trauma.” Nadia 
noemt als voorbeeld Poundbury (Verenigd Koninkrijk), 
een stad die oprijst onder de impuls van Prins Charles 
in een traditionele Engelse stijl. “Poundbury is ongeëve- 

naard populair bij zijn inwoners en heeft recordtevreden-

heidsscores behaald. Ik geloof graag dat architectuur er iets 

mee te maken heeft.” 

nadia@everard.be
Instagram: @natyganeve

De daden van de vrouw worden gestuurd door 
vrijheid. “Toen ik naar de universiteit ging, 

begreep ik al snel dat de dogmatiek daar wijdver-

breid was: bepaalde ideeën konden niet in vraag 

worden gesteld, bepaalde auteurs waren goeroes ... We werden 

aangespoord innovatiever, moderner, moediger te zijn! En wat 

hebben we gedaan met het millennium aan architectuur dat 

ons voorafgaat? Niets. Geschiedenis, tradities, beproefde tech-

nieken ... weg ermee! ”
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Naast haar studie, richt ze zich op fotografie. Met een 
bescheiden apparaat reist ze door bouwplaatsen in 
Brussel en elders. “De foto's van bouwplaatsen waren mijn 

eerste protesten, een manier om te zeggen: wacht even, kijk 

wat ze met onze steden doen! ” Haar foto's tonen ons ruwe 
vormen, betongrijs van kleur, enorme doeken 
waarachter de kranen het stedelijke weefsel insnijden, 
steigers, rauwe gevels en gapende gaten.
Geleidelijk aan krijgt de jonge vrouw naam in de wereld 
van artistieke en architecturale fotografie. Haar 
Instagram-account, gevolgd door zo'n veertienduizend 
mensen, wordt een plaats van een verhelderende 
discussie waarin architecten, vaklui, promotors, 
studenten of nieuwsgierigen samenkomen. We 
becommentariëren, bekritiseren en geven onze mening 
over de evolutie van de steden. “Het was daar dat ik besefte 

dat het architecturale debat niet beperkt moest blijven tot de 

muren van de universiteit, maar dat het iedereen moest 

betreffen omdat het iedereen aangaat”, zegt ze. Het succes 

Sousse, Tunesië, 
2017

Sanctuaire, Lille,  
2017

Rechtvaardigheid  
voor het Paleis, 

Justitiepaleis  
van Brussel, 2019

viel al snel op bij bouwbedrijven. “Ik moet zeggen dat ik 

verrast was toen een bedrijf me een eerste fotocontract op zijn 

bouwplaatsen aanbood.” Zeer snel liepen de contracten 
binnen, net als expositievoorstellen (InsideOut Gent, 
Londen).
Nu werkt Nadia aan een foto-essay over de hedendaagse 
Russische traditionele architectuur.
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du plaisir à partager
ALC. VOL. UNITES OG IBU EBC/SRM VOLUME SERVE

5% 2,0 11,8°P 30 8 / 4 500 ml 4 – 6°C

Polarius
P R E M I U M  L A G E R  B E L G E

20 et 30 l500 ml750 ml330 ml

Nos bières sont disponibles 
dans ces différents formats.

Sèche et désaltérante, polarius est une pils blonde dorée 
possédant une amertume franche et nette, enrobée des 
fameux arômes du malt Carablond© et des houblons al-
lemands utilisés. Mélange entre une pils belge comme il 
y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen 
allemande reconnaissable par ses houblons fins et aroma-
tiques de la région Hallertau. Polarius est désaltérante 
tout en ayant du caractère. Bière de style, mais hors style.

Brasserie Ceres Belgique sprl
5, rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgique

T. +32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be 
www.facebook.com/belgosapiens - www.belgosapiens.be

qui soNt les Belgo sapieNs Brewers ?

Nous sommes 5 partenaires investisseurs, dont 3 ingénieurs 
et brasseurs passionnés et expérimentés. Cumulant plus de 
25 ans d’expérience dans le monde brassicole, nous avons 
eu l’occasion de voyager à travers le monde et de découvrir 

différentes cultures de la bière.

Nous sommes fiers de notre patrimoine brassicole belge. 
Forts de notre passé et basés sur un ancrage local et régio-
nal, nous avons pour but d’offrir des bières de qualité et 
de caractère destinées à un développement international.

Brasserie Ceres Belgique sprl

5, rue du Travail – 1400 Nivelles – Belgique 
T. +32 (0)67 33 99 17 – contact@belgosapiens.be 

www.facebook.com/belgosapiens – www.belgosapiens.be

Egalement disponible en fûts en inox one-way de 20 litres 
Also available on one-way drums of 20 liters in stainless steel  

20 l

Le Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son 
origine au 17ème siècle.

La bière Solarius Blonde du Cheval Godet est brassée en collabora-
tion avec le Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 2 producteurs 
nivellois partagent leur passion pour créer une bière hybride à base 
de jus de raisin. Le cépage Solaris est un raisin blanc d’origine ger-
manique comme le houblon phare de la brasserie, le houblon Polaris.

Sa robe est blonde dorée. Son nez fruité, des arômes de raisins 
blancs, sa bouche sèche et désaltérante, procurent une combinai-
son aromatique équilibrée tout en rappelant les origines viticoles 
de cette bière hybride. 

Une dégustation Collégiale doit rester un moment de Plaisir à Partager.

The “Cheval Godet”, which is an integral part of the Aclot folk-
lore, i.e. from the town of Nivelles, goes back in history to the 
17th century.

The blond beer Solarius Cheval Godet has been brewed in collab-
oration with the local winery “Domaine viticole du Chapitre”. 
2 craft producer share their passion and create an hybrid beer 
with the german white grape juice called Solaris.

It has a golden blond color. Fruity nose, white grape aroma, good 
drinkability and dry mouth are providing an equilibrated and aro-
matic combination, and at the same time remember you the origin 
of the incredible hybrid beer.

Its Collégiale tasting must remain a moment of pleasure to be shared.  

De “Cheval Godet”, onderdeel van de Aclot Folklore, vindt zijn 
oorsprong in de 17° eeuw.

Het Solarius Blonde-bier van Cheval Godet wordt gebrouwen in sa-
menwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in 
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken 
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is 
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschip-
hop van de brouwerij, de Polaris-hop.

Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte 
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgeba-
lanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van 
dit hybride bier wordt herinnerd.

Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110370 Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro 0,585 Kg 15 Kg

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110387
Tray de 24 cannettes

90 trays / palette 
100x120

0,343 Kg 8,5 Kg
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SOLARIUS

Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre / 
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole 
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery 
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit 
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Brasserie ceres belgique sprl

Rue du Travail 5 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be

www.belgosapiens.be

du plaisir à partager
ALC. VOL. UNITES OG IBU EBC/SRM VOLUME SERVE

5% 2,0 11,8°P 30 8 / 4 500 ml 4 – 6°C

Polarius
P R E M I U M  L A G E R  B E L G E

20 et 30 l500 ml750 ml330 ml

Nos bières sont disponibles 
dans ces différents formats.

Sèche et désaltérante, polarius est une pils blonde dorée 
possédant une amertume franche et nette, enrobée des 
fameux arômes du malt Carablond© et des houblons al-
lemands utilisés. Mélange entre une pils belge comme il 
y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen 
allemande reconnaissable par ses houblons fins et aroma-
tiques de la région Hallertau. Polarius est désaltérante 
tout en ayant du caractère. Bière de style, mais hors style.

Brasserie Ceres Belgique sprl
5, rue du Travail - 1400 Nivelles, Belgique

T. +32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be 
www.facebook.com/belgosapiens - www.belgosapiens.be

qui soNt les Belgo sapieNs Brewers ?

Nous sommes 5 partenaires investisseurs, dont 3 ingénieurs 
et brasseurs passionnés et expérimentés. Cumulant plus de 
25 ans d’expérience dans le monde brassicole, nous avons 
eu l’occasion de voyager à travers le monde et de découvrir 

différentes cultures de la bière.

Nous sommes fiers de notre patrimoine brassicole belge. 
Forts de notre passé et basés sur un ancrage local et régio-
nal, nous avons pour but d’offrir des bières de qualité et 
de caractère destinées à un développement international.

Brasserie Ceres Belgique sprl

5, rue du Travail – 1400 Nivelles – Belgique 
T. +32 (0)67 33 99 17 – contact@belgosapiens.be 

www.facebook.com/belgosapiens – www.belgosapiens.be

Egalement disponible en fûts en inox one-way de 20 litres 
Also available on one-way drums of 20 liters in stainless steel  

20 l

Le Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son 
origine au 17ème siècle.

La bière Solarius Blonde du Cheval Godet est brassée en collabora-
tion avec le Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 2 producteurs 
nivellois partagent leur passion pour créer une bière hybride à base 
de jus de raisin. Le cépage Solaris est un raisin blanc d’origine ger-
manique comme le houblon phare de la brasserie, le houblon Polaris.

Sa robe est blonde dorée. Son nez fruité, des arômes de raisins 
blancs, sa bouche sèche et désaltérante, procurent une combinai-
son aromatique équilibrée tout en rappelant les origines viticoles 
de cette bière hybride. 

Une dégustation Collégiale doit rester un moment de Plaisir à Partager.

The “Cheval Godet”, which is an integral part of the Aclot folk-
lore, i.e. from the town of Nivelles, goes back in history to the 
17th century.

The blond beer Solarius Cheval Godet has been brewed in collab-
oration with the local winery “Domaine viticole du Chapitre”. 
2 craft producer share their passion and create an hybrid beer 
with the german white grape juice called Solaris.

It has a golden blond color. Fruity nose, white grape aroma, good 
drinkability and dry mouth are providing an equilibrated and aro-
matic combination, and at the same time remember you the origin 
of the incredible hybrid beer.

Its Collégiale tasting must remain a moment of pleasure to be shared.  

De “Cheval Godet”, onderdeel van de Aclot Folklore, vindt zijn 
oorsprong in de 17° eeuw.

Het Solarius Blonde-bier van Cheval Godet wordt gebrouwen in sa-
menwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in 
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken 
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is 
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschip-
hop van de brouwerij, de Polaris-hop.

Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte 
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgeba-
lanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van 
dit hybride bier wordt herinnerd.

Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110370 Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro 0,585 Kg 15 Kg

VOLUME ALC. VOL. UNITS OG IBU EBC/SRM SERVE

330 ml 7,1% 1,9 15,4°P 19 12 / 6 6 – 8°C

EAN PACKAGING UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

5 425039 110387
Tray de 24 cannettes

90 trays / palette 
100x120

0,343 Kg 8,5 Kg

BO
UT

EIL
LE

 / B
OT

TL
E /

 FL
ES

CA
NE

TT
E /

 CA
N 

/ B
LIK

JE

BLONDE  BLOND

G O DE T
CHEVAL

SOLARIUS

Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre / 
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole 
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery 
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit 
mit dem Weingut Domaine viticole du Chapitre / Succo d’uva prodotta in 
collaborazione con cantina Domaine viticole du Chapitre / Zumo de uva 
– preparado en colaboración con Bodega Domaine viticole du Chapitre

Belgosapiens pub.indd   1 6/06/19   16:02

nr. 48Tendens

Musée de la

PHOTOGRAPHIE
TWEE BOEIENDE TENTOONSTELLINGEN TOT 10 MEI 2020.

Eind 2015 begint de fotografe 
Diana Matar de plaatsen op te 
zoeken waar de politie burgers 
gedood heeft. In haar studio 
maakt zij gedetailleerde kaarten 
en verzamelt informatie over elk 
dodelijk geval van politiegeweld 
dat de voorbije twee jaren 
gebeurd is. Diana Matar wijdt 
dan twee jaar aan rondreizen 
en aan het fotograferen van de 
meeste van de 2.200 sites  
waar die moorden hebben 
plaats gevonden.

DIANA MATAR  
M Y  A M E R I C A

C H A R L E R O I

Henegouwen

Oscar Romero 
Whittier, California, 
1968-2015  
© Diana Matar

Allen Baker III 
Sunnyvale, California, 
1992-2015  
© Diana Matar
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Joseph Weber 
Sunnyvale, 
California, 
1987-2015  

© Diana Matar

Tendens

Alhoewel haar foto’s een eerder klassieke stijl hebben, gebruikt zij nochtans 
enkel een iPhone. Zij verduidelijkt het zo : “Zonder smartphones zouden wij 
niets weten over de moorden van de politie. De mensen zijn die beginnen te 
gebruiken om het onrecht te documenteren en het te delen via het web. Ik 
dacht dat het belangrijk was om dezelfde methode te gebruiken bij het 
realiseren van deze stilstaande beelden.”
Voor het Musée de la Photographie heeft Diana Matar een selectie gemaakt 
van 99 beelden uit een geheel van 300. De schaal van het project getuigt 
van die van het probleem, maar vereist ook dat men elke gedode persoon 
herdenkt. De titel van elke foto herneemt enkel de naam, de geboorte- en 
sterfdatum, en de stad waar de persoon gedood werd.

John O’Keefe 
Albuquerque, New 
Mexico, 1981-2015  
© Diana Matar
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Gary Jones 
Dallas, Texas, 1980-2015  
© Diana Matar

Tendens

“Voor mij vertegenwoordigt elk beeld van 
“My America” niet enkel een gewelddaad, 
maar ook het verlies van een individu – 
een individu  met een familie. Het is 
daarom dat ik geen angst heb een zekere 
schoonheid in die voorstellingen te 
gebruiken, een concept dat neigt naar de 
controverse bij de weergave van geweld.”

Nicholas Johnson 
San Bernardino, 
California, 1983-2015 
© Diana Matar
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Sinds enkele jaren, bij het begin van de 
televisiearchieven, heeft Laurence Bibot 
een reeks korte video’s gerealiseerd die 
vrouwelijke archetypes vertolken, 
shampoomeisje, schooldirectrice, nimfje, 
huisvrouw ouder dan 50 jaar, depressieve 
of geëxalteerde vrouw, maar ook gekende 
personages, Barbara, Juliette Gréco, 
Sœur Sourire of recenter Amélie 
Nothomb, van wie de vervaardiging van 
de hoge hoed een grote vindingrijkheid 
zal vereist hebben.
Hier gaat het niet meer over imitaties 
maar over playbacks. Laurence Bibot 
reproduceert het bewegen van de lippen 
van de geïnterviewden van wie zij het 
kostuum en de decorelementen heeft 
overgenomen. Tot nu toe enkel vertoond 
via de sociale media, zullen deze video’s 
voor de eerste maal getoond worden in 
het Musée de la Photographie.
Pruiken, sjaals, anachronistische brillen, 
bloemrijke bloezen of Chanel pakjes, 
zullen op de afspraak zijn van die 
parodieën waarbij men soms enige 
moeite moet doen om de actrice  
te herkennen.

LAURENCE BIBOT  
S T U D I O  M A D A M E

Tendens

Des Moines et des hommes, 1981  
(Monniken en mensen), 1981 - 

Laurence Bibot 2018  
© Laurence Bibot/Sonuma

In het kader van de lancering van  
de film Une journée particulière  
(Een bijzondere dag), wordt Sophia Loren 
geïnterviewd door René Michelems - 
Laurence Bibot 2017 
© Laurence Bibot/Sonuma

Naar aanleiding van de 
boekenbeurs ‘Foire du Livre’ in 
2000, wordt Amélie Nothomb 
tijdens het nieuws op de RTBF 
geïnterviewd door Hadja 
Lahbib – Laurence Bibot 2019 
© Laurence Bibot/Sonuma
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UNIVERSELE  
SMAKEN 
in het land  

van Arabelle 

Arabelle Meirlaen is één van de vier 
vrouwelijke sterrenchefs in België (1).  
In Marchin, in haar gelijknamige 
restaurant, brengt ze elegantie en 
harmonie in een natuurlijke en intuïtieve 
keuken. Een bezoek staat gelijk aan  
een zintuigelijk reis.

 I Jean Fauxbert

Smaken

M A R C H I N

Luik

(1)  De andere chefs bekroond  
met een ster in België:  
Stéphanie Thunus (Au Gré du Vent, Seneffe), 
Ricarda Grommes (Quadras, Saint-Vith)  
en Lydia Glacé (Les Gourmands, Quévy).
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Van bloemenkunst naar kookkunst
Een absolute reis, zeiden we, met de familieboerderij als 
vertrekpunt. Arabelle Meirlaen is de “jongste” in de 
familie. Drie broers, een zus, allen kinderen van een 
landbouwer en uitvinder van machines aangepast aan 
zijn beroep, en een Arabelle verankerd in de eigen 
bodem, nieuwsgierig naar alles. “Ik heb gewerkt in 

binnenhuisinrichting, styling, bloemsierkunst; ik heb ook 

even muziek geprobeerd ...” Tot de klik er kwam toen haar  
moeder volgende waarheid sprak: “Iedereen zal altijd 

moeten eten! ”

Arabelle gaat dus naar de hotelschool, passeert in de 
loges van Standard Luik en Val-Saint-Lambert om 
vervolgens restaurant “Li Cwerneu” in Huy over te 
nemen. Ze ontmoet haar man, Pierre Thirifays, een 
elektromecanicien van beroep, die aan haar zijde werkt 
en later de beste sommelier van België wordt! Hier is 
excellentie essentieel, net zoals complementariteit. Maar 
pas op: de chef-kok is een vrouw! “Koken is een 

vrouwenzaak, toch? De man is de jager die het eten brengt, 

terwijl de vrouw bereidt en creëert”, glimlacht ze. “Ik maak 

er geen strijd van, er is evenwicht nodig! ”

De ontmoeting met Arabelle Meirlaen is een 
bijzonder moment. Het is net als loskomen 
van onze wortels richting het universele, een 
meervoudige reis waarin filosofie met culi-

naire kunst wedijvert. Een reis naar de landen met sma-
ken die al te vaak verdraaid worden in onze cleane 
samenlevingen. Een reis naar het land van harmonie 
tussen mens en lichaam, en wat de natuur ons zo gene-
reus schenkt. Een zintuiglijke, quasi tijdloze reis!
Deze reis vindt zijn oorsprong in de smaken uit Huy, de 
geboortestreek van Arabelle Meirlaen die worden ver-
rijkt met de wereldse specerijen die de chef-kok teelt in 
haar “buitengewone tuin” grenzend aan haar restaurant. 
We vinden ze terug in haar gerechten die haar tuin 
weerspiegelen: lekker, vrolijk, sensueel, persoonlijk en 
verrassend. Zoals de “verrassende carpaccio van toon 
op toon” samengesteld uit plakjes ... watermeloen! 
Gerechten die het resultaat zijn van zowel intuïtie als 
een f ilosofie en voortdurend onderzoek. “Voor 

Hippocrates kan elk voedsel je medicijn zijn”, verklaart de 
chef. Arabelle Meirlaen beweert echter geen enkele 
vorm van geneeskunde te beoefenen. Ze past het toe op 
een zeer persoonlijke, intuïtieve keuken, haar 
“handelsmerk”.

Deze reis vindt zijn oorsprong in de smaken uit 
Huy, de geboortestreek van Arabelle Meirlaen die 
worden verrijkt met de wereldse specerijen die de 
chef-kok teelt in haar “buitengewone tuin” 
grenzend aan haar restaurant.
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A R A B E L L E  M E I R L A E N

Chemin de Bertrandfontaine 7
B-4570 Marchin
+32 (0) 85 25 55 55
info@arabelle.be
 
www.arabelle.be

Smaken

In de loop der seizoenen
Diezelfde notie van evenwicht en harmonie is 
ook de handtekening van Arabelle Meirlaen. 
“Mijn keuken is in harmonie met de seizoenen en de 

behoeften van het lichaam. In de herfst gaan we bij-

voorbeeld richting pittigere smaken of ingrediënten; 

in de winter kiezen we eerder voor gerechten die de 

nieren zuiveren; in het voorjaar is een beetje zuur 

goed voor de milt en de alvleesklier; chlorofyl bevor-

dert ook de spijsvertering.”
Ze is een fervent aanhanger van het echte lokale 
product en van een keuken die zowel met het 
lichaam als met de aarde is verbonden, maar onze 
gesprekspartner wil geen etiket op zich geplakt 
krijgen: “Het lichaam heeft alle voedingsstoffen nodig, 

inclusief dierlijke eiwitten en ik ben van plan gerech-

ten te bieden die iedereen plezier doen.” Het uitein-
delijke doel is immers: “Elk gerecht, elke hap moet 

eerst en vooral plezier geven. En een gerecht is voor 

mij geslaagd als ik dat plezier voel na het proeven. 

Koken, gastronomie, dat is zinnenprikkelend en 

zintuigelijk! ”

Een ayurvedische keuken
De culinaire technieken die Arabelle Meirlaen 
gebruikt worden allemaal gekenmerkt door res-
pect voor het product. In dat opzicht gaat er niets 
boven oeroude technieken die te vaak vergeten 
of verwaarloosd worden, zoals fermentatie die 
terug te vinden is in de “gefermenteerde rode 
kool, sakurabladeren en geroosterde sesam”. “Dat 

soort conservering en verwerking van producten die 

door onze voorouders werd toegepast, helpt de smaken 

van een voedingsmiddel te behouden en zelfs te accen-

tueren. Persoonlijk haal ik de essentie eruit en die 

koppel ik aan het gunstige effect dat het op het lichaam 

kan hebben.”
Dat resulteert in een ayurvedische keuken, 
genoemd naar de Indiase wetenschap die dicht 
bij yoga staat, waaraan de chef zich regelmatig 
tegoed doet als ze naar India gaat, soms in het 
gezelschap van de Frans-Indiase arts Nathalie 
Babouraj.

Een 2de ster?
Sterrenrestaurant "Arabelle Meirlaen", met een 
beoordeling “18/20” bij Gault&Millau, werd in 
2019 ook uitgeroepen tot “Beste Groente- 
restaurant” (het werd 8e in Europa). Een grote 
erkenning die niet te veel druk op de chef lijkt te 
zetten: “Het is een plezier omdat het betekent dat de 

gerechten die ik aanbied met mijn intuïtieve kant, de 

steun van zowel mijn collega's als het publiek krijgen. 

Ik zal mijn manier van werken echter niet opofferen 

voor een tweede ster. Als ze komt, is dat goed, maar 

het zal niet komen door een koersverandering van 

mijn kant! ”
En dat is heel goed, want de zaak van Arabelle is 
het hele jaar door volgeboekt. Haar menu 
verandert elke maand en wordt in het voorjaar 
misschien verrijkt met nieuwe tijdloze en 
zintuiglijke smaken die de chef-kok uit India 
meebracht waar ze drie weken aan het begin van 
het jaar doorbracht. Om op te laden, maar ook 
om de zintuigen aan te scherpen.
Het staat vast: de reis van Arabelle Meirlaen naar 
het land van het universele is nog lang niet 
voorbij. Tot grote vreugde van onze ogen, onze 
zintuigen en onze smaakpapillen.

Sterrenrestaurant “Arabelle Meirlaen”, met een 
beoordeling “18/20” bij Gault&Millau, werd in 2019 
ook uitgeroepen tot “Beste Groenterestaurant”.
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La Jolie Confiture,

LIEFDE  
IN EEN POTJE!

Smaken

Na een bochtig parcours waagde voormalig journaliste  
Alfonza Salamone zich aan de verkoop van confituur.  
‘La Jolie’ is een Belgisch, gastronomisch en artisanaal product.

 I Muriel Lombaerts
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Alfonza Salamone, vertaler-tolk van opleiding, werkte 
in die hoedanigheid bij een bedrijf dat aan de basis lag 
van de oprichting van een cultureel centrum. “Het was 

in die periode dat ik heel toevallig bij de radio terechtkwam. 

Op de trein ontmoette ik iemand die vond dat ik een radio-

fonische stem had. Ik ben 20 jaar lang bij de radio gebleven, 

bij de RTBF en RTL.”
Daarnaast was deze stralende vrouw tevens actief als 
autodidactisch juwelenontwerpster. “In die periode was 

dat mijn manier om te herbronnen, om een ruimte te creëren 

waarin ik nieuwe energie kon vinden. Vervolgens voelde ik 

de behoefte om me wat terug te trekken en me met mijn kin-

deren bezig te houden. Mijn oudste dochter ging net naar de 

lagere school en mijn man had zijn carrière even gelaten voor 

wat ze was zodat ik de mijne kon uitbouwen. Daarna wilde 

ik weer graag terug naar de radio, maar dat is niet gebeurd. 

En om van mijn juwelen een beroepsactiviteit te kunnen 

maken, volgde ik een commerciële opleiding aan ICHEC. Op 

een dag was het op: mijn inspiratie was helemaal weg! Ik 

besloot me weer te gaan bezighouden met wat ik als kind al 

graag deed: schilderen en koken. Ik 

begon confituur te maken met fruit 

uit de tuin. We wisselden ook 

vruchten uit met onze buren. Ik was 

toen al gek op specifieke combina-

ties als framboos en pompoen, die 

samen vreemd genoeg naar rozen 

smaken. Ik begon ook andere aparte 

combinaties uit te proberen, die ik 

gratis uitdeelde. En na een tijdje 

wilden de mensen ze, net als eerder 

ook mijn juwelen, liever kopen, 

zodat ze zeker waren van hun potje 

confituur. Stilaan begon ik na te 

denken over de mogelijkheid om ze 

te verkopen …”

Een start met het gezin
Op hetzelfde moment schreef 
deze bruisende onderneemster 
zich ook in in een brouwerij-
school. Ze wilde graag leren hoe 
je bier moet maken, en er kwam 
meteen een merknaam in haar 
op. Die zou ze uiteindelijk 
gebruiken voor haar confituur: 
la Jolie. Tijdens de twee jaar op 
de brouwerijschool werkte  
ze verschillende scenario’s uit 

voor haar creaties. “We schrijven eind 2017, in mijn dorp 

Thoricourt, deelgemeente van Opzullik. Ik wilde alles vanaf 

het begin correct doen en vroeg het FAVV om advies. Het was 

erg belangrijk om privé en professioneel strikt gescheiden te 

houden. Gelukkig konden we in ons huis beide delen van 

elkaar scheiden. We hadden net een nieuwe keuken geplaatst 

en gelukkig beantwoordde alles aan de normen. Op die manier 

hoefden we slechts een beperkte investering te doen om met 

ons gezin van start te kunnen gaan: mijn man, de kinderen 

en ikzelf. In maart verhuisden we dan naar de industriezone 

van Gellingen en beslisten we het productieteam uit te 

breiden”.

Smaken

G H I S L E N G H I E N

Henegouwen

Een verantwoord productieproces
Al het fruit is afkomstig van de tuin van Alfonza, die 
werd uitgebreid tot de kring van lokale producenten. 
“We hadden gelukkig vruchtbare grond, maar ik gebruik ook 

een aantal exotische vruchten zoals citrusvruchten. Er zit 

citroen in al mijn confituursoorten, want het is een natuurlijk 

bewaarmiddel. Als we niet met lokale producten kunnen wer-

ken, moet het productieproces op zijn minst verantwoord zijn. 

Ik wil daarin verder gaan dan een certificering alleen. Het 

gaat hierbij om een van mijn intrinsieke waarden: respect 

voor de volledige menselijke keten, van de producent tot de 

consument, over de medewerkers, partners en onderaanne-

mers heen, en dat geldt ook voor de grondstoffen waarmee ik 

werk. Ik krijg vaak vragen over mijn suiker, omdat die wit 

is, maar het is Belgische suiker. Geraffineerde weliswaar, 

maar verantwoord geproduceerd en ik gebruik er maar weinig 

van: slechts 30%”. 
Confituur is voor Alfonza een herinnering uit haar kin-
dertijd. “De eerste die ik me herinner, is de kersenconfituur 

die mijn vader en moeder maakten. Vervolgens kreeg ik meer 

inspiratie tijdens het koken, op restaurant, bij de producent of 

door de kleuren. Op een dag heb ik geprobeerd om pompel-

moes, pompoen en steranijs te combineren: buitengewoon!”

De madeleines van Proust
Het geheim van gastronomische confituur is, behalve 
het hoge percentage fruit en de originele combinaties, 
de artisanale productie in kleine ketels waarin Alfonza 
haar fruit geduldig en met liefde bereidt. Ze droomt 
ervan om La Jolie Confiture zoveel mogelijk te versprei-
den. “Wat me veel plezier doet en waarnaar ik streef, is om 

kleine momenten van geluk te schenken. Ooit vertelde iemand 

me dat mijn confituur met rabarber en hibiscus haar 60 jaar 

terug in de tijd bracht, en deed denken aan de rabarbercon-

fituur van haar moeder. Een andere dame begon te huilen 

toen ze mijn pruimenconfituur proefde, omdat die haar her-

innerde aan haar grootmoeder die ze zo miste.” Ontroerd 
voegt Alfonza eraan toe: “Ik zou het fijn vinden als deze 

madeleines van Proust hun weg naar de mensen vinden. Ik 

ben daarnaast ook bezig met andere projecten. Zo ben ik er 

dankzij mijn brouwerijstudie in geslaagd een aperitiefdrankje 

zonder alcohol te ontwikkelen, op basis van hop en fruit, dat 

deze lente uitkomt: Hopinade.”

www.lajolieconfiture.com

“Vervolgens kreeg ik meer inspiratie tijdens 

het koken, op restaurant, bij de producent of 

door de kleuren. Op een dag heb ik 

geprobeerd om pompelmoes, pompoen en 

steranijs te combineren: buitengewoon!”
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VEEL MEER DAN  
EEN WIJNGAARD
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Sophie Wautier wilde de gezinsboerderij heel graag redden. 
Samen met haar man Dimitri koos ze voor de biodynamische 
wijnbouw, om zo een traditionele kwaliteitsmethode te kunnen 
ontwikkelen, en vormde ze de schuur om tot wijnkelder en 
unieke ruimte met een adembenemend uitzicht op de natuur.

 I Muriel Lombaerts

De Brabantse vierkanthoeve in Sint-Renelde 
(Tubeke) is omringd door velden en werd in 
1856 opgetrokken door de familie Blondeau-
Toubeau. De familie Wautier kocht het 

gebouw vervolgens aan en bewerkt er al zes generaties 
lang het land. Sophie groeide er op, samen met haar 
vader, die traditionele gewassen teelde en ook vee hield. 
Ze vertelt: “Tijdens de oorlog gaven mijn overgrootouders 

de dorpsbewoners te eten. In hun herinnering waren die boter-

hammen even dik als die voor hun eigen kinderen. Om hulde 

te brengen aan hun vrijgevigheid werd hen een gedenkplaat 

geschonken. Ze kregen ook twee lederen zetels: die staan 

inmiddels in de degustatiesalon van onze wijnkelder”.
Die plek vol herinneringen is belangrijk voor Sophie en 
de rest van de familie. Toch hadden haar broers geen 
interesse om de boerderij over te nemen. Sophie, psy-
chologe van opleiding, voelde niet de behoefte om de 
landbouwonderneming als dusdanig voort te zetten. In 
2011 begon ze samen met haar man Dimitri na te den-
ken over een overnameproject met renovatie van de 
schuur, waardoor de locatie weer tot leven kon komen. 
Door professionele verplichtingen verhuisden Dimitri 
en Sophie echter naar Oostenrijk. Daar maakten ze ken-
nis met de talloze wijngaarden en beslisten ze ervaring 
op te doen op een klein perceel. In 2014 bestelden ze al 
wijnstokken terwijl ze nog niet eens terug in België 
waren. Zodra ze het participatieve wijngaardproject 
opstartten in Sint-Renelde, wilden verschillende fami-
lieleden er onmiddellijk aan deelnemen. De vennoot-
schap werd opgericht op 27 april 2016. Op een kleine 
vier hectare plantten ze traditionele druivensoorten uit 
de Champagne aan: Chardonnay, Pinot Noir et Meunier. 
Met steun en advies van ervaren wijnbouwers en vino-
logen kozen ze onmiddellijk voor de biodynamische 
wijnbouw om in de toekomst een traditionele methode 
uit te werken. “We kozen er niet voor omdat dit de makke-

lijke weg was, maar omdat we wilden inzetten op smaakkwa-

liteit. Bovendien deden we onze eerste ervaringen op in 

Oostenrijk, wieg van de biodynamische wijnbouw. Het was 

voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid.”

Een locatie die voor iedereen openstaat
‘Domaine W’ is veel meer dan een wijngaard, het is ook 
een ontmoetingsplek die voor iedereen openstaat, net 
als in het verleden. “Wij willen er een gemeenschap creëren, 

een oase van rust. Onze dochter Zoé zegt vaak: ‘W, dat zijn 
wij!’. Mensen, wijnstokken en biodiversiteit. Ook dat laatste 

vinden we uitermate belangrijk. De wijnbouw is een mono-

cultuur zonder rotatie. We beslisten dan ook om rondom de 

wijngaard verschillende bomen en bloemen aan te planten. 

We hebben ook bijenkorven, kippen en schapen. En we zijn 

zelfvoorzienend voor wat verwarming en elektriciteit betreft”, 
voegt Sophie nog toe.
Voor de inrichting van het ‘Salon W’, dat openstaat voor 
leden, maakten Sophie en Dimitri gebruik van oude 
meubels. De leden van de club en ook de familieleden 
schonken hen niet alleen meubilair, maar hielpen hen 
ook bij de renovatie. Zo kregen ze een vier meter brede 
kast in handen, afkomstig uit het notariskantoor van 
de oom van Dimitri. Dat enorme meubel, dat niemand 
wilde omdat het zo enorm groot was, kreeg een bevoor-
rechte plaats in het salon. Ook een tafel van de schoon-
ouders van Sophie werd gerenoveerd. En zo heeft elk 
stuk zijn eigen verhaal. “In ‘Salon W’ voelen we ons thuis. 

Onze kinderen komen hier graag spelen. We zijn er wonder-

wel in geslaagd om oog te hebben voor de alchemie die tussen 

al die prachtige mensen ontstaat. Sommigen zeggen zelfs dat 

ze zich een lid van de familie voelen.” 

Voor de inrichting van het ‘Salon W’ maakten 
Sophie en Dimitri gebruik van oude meubels.

“De twee kuipen beneden en de twee persen zijn 

klaar voor de oogst van 2020. De eerste cuvée 

‘Maison Wautier’ is gepland voor 12 december.”
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D O M A I N E  W

Rue Quenestine 2
B-1480 Saintes
 
www.domaine-w.be

DE ‘CLUB W’
Om coöperatief lid te worden van ‘Club W’ en 
deel te nemen aan het Domein bestaan er 
verschillende formules (vanaf € 500). Bij elke 
formule wordt het volledige bedrag terugbetaald 
in de vorm van flessen, verspreid over meerdere 
jaren. Leden krijgen tevens voorrang bij de 
aankoop van extra flessen. Ze krijgen bovendien 
gratis toegang tot een reeks evenementen en 
workshops (ontmoetingen, degustaties, 
cursussen … ) over wijn. Tijdens de ‘Vin’dredis’ 
kunnen ze bovendien gebruikmaken van het 
‘Salon W’ om samen of met vrienden een glas 
wijn te drinken. ‘Gouden’ leden mogen 
bovendien hun naam geven aan een rij van 
wijnranken en vrienden uitnodigen bij de 
inauguratie ervan.

Eerste wijnoogst in december 2020
Bij de start van hun avontuur wilde het koppel 
de kelder in december 2019 openen. Zo gezegd 
zo gedaan! Bij de opening in december 2019 ver-
welkomde ‘Salon W’ zo’n 500 gasten: vrienden, 
familie, maar vooral leden van de ‘Club W’ (zie 
kader).  “Het is in de eerste plaats het hoofdkwartier 

van de leden, want we organiseren er de Vin’dredis, 

een gelegenheid om elkaar ‘s avonds bij een glas te 

ontmoeten. Het is ook een heel bijzondere plek – met 

uitzicht op de wijngaarden aan de ene kant en de 

kuipen aan de andere kant - voor seminars, lezingen 

of andere evenementen. Voor de renovatie van de 

schuur deden we een beroep op de broer van Dimitri, 

een architect die actief is in de ecologisch verant-

woorde bouw. Omdat we aandacht hebben voor het 

patrimonium, wilden we tevens het originele gebouw 

respecteren. We moesten wel het hele dak eraf halen 

om het gebinte opnieuw te kunnen plaatsen. Vandaag 

zijn de twee kuipen beneden en de twee persen klaar 

voor de oogst van 2020. De eerste cuvée ‘Maison 

Wautier’ is gepland voor 12 december.”

Sophie Wautier en 
haar man Dimitri.

T U B I Z E

Waals-Brabant



CosyNE5T

4 Suites & 2 Duplex
From authenticity to High tech

Privatized Hotel between 12 and 18 persons
 HASTENS's Bedding

WellNE5T

Indoor pool & Hammam
Massages and facial skincare

*7/7 possible for non-residents too.

LinkNE5T

Seminar room & projection
Restaurant for groups between 8 and 16

persons
Professional meeting

info@ne5t.com - 003281588888 - Namur - Belgique - www.ne5t.com



Arsonic – Mons

Lun 20 → dim 26.04
Ma 20 → Zon 26.04

La Semaine du violoncelle
Celloweek
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