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Wanneer u de kans krijgt om een actor van de lokale
economie te worden, wanneer u de kans krijgt om
voordelen en kortingen te genieten bij Waalse
producenten, wanneer uw gedrag een gunstig effect heeft
op uzelf en op uw omgeving.

Dan bent u zeker WAW!
Sinds 2008 promoot WAW Waals talent. De producenten, de bedrijven,
de artiesten, de culturele, toeristische en historische sites, de evenementen ...
worden, elk seizoen, belicht in het tijdschrift dat u in handen hebt.
WAW heeft al veel ontdekt, voorgesteld en aanbevolen, vandaag past uw
magazine in een globale aanpak die u de mogelijkheid biedt om Waals te kopen.
U profiteert daarbij van economische voordelen en de producenten krijgen nog
meer zichtbaarheid. Een positieve spiraal waarbij iedereen wint.

Een waardevol aanbevelingsplatform
Naast het papieren tijdschrift bestaat WAW ook in een digitale versie (web en
smartphone). De redactionele lijn van het tijdschrift en webversie blijft dezelfde.
Dat is ons DNA. Ontdekken, voorstellen, aanbevelen. En er is een nieuwigheid!
We voeren voor elke WAW-partner een barometer in die zijn impact op
milieu, maatschappij, ethiek en goed bestuur meet. Bij elke actie van een van zijn
partners informeert WAW zijn lezers over de positieve evolutie van zijn score.
De aanbeveling dient winstgevend en verantwoordelijk te zijn. En participatief.

Mijn voordeel is uw zichtbaarheid !
Bekijk deze pagina in augmented reality
of scan de QR-code

Een multisectorale digitale voordeelkaart
Klantenkaarten zijn altijd beperkt tot één merk of keten.
Met WAW vindt u uw voordeel bij elke partner, ongeacht zijn activiteit.
Een onbeperkte voordeelkaart in termen van object, tijd en ruimte in zekere zin.

Meervoudige voordelen
Telkens wanneer u bij een WAW-partner koopt, draagt de korting, die hij u geeft,
automatisch bij aan zijn naamsbekendheid want voor zijn partners vertaalt.
WAW die korting naar zichtbaarheid in het magazine, op de website,
op sociale netwerken ...
En ook op smartphones met geolocatie. Uiteraard wordt de AVG daarbij
gerespecteerd.
Kortom, elke keer dat u bij hen bestelt, beveelt u ze aan! En omdat iedereen in
elke fase wint, wordt uw tegoed automatisch verdubbeld wanneer
u uw elektronische WAW-portemonnee oplaadt!

WAW, DE CROWDFUNDING EN U
Wilt u actief deelnemen aan de ontwikkeling van We All Win?
Uw voordelen zullen gemaximaliseerd worden
Tot € 50 > kredietvoordeel X 2
Tot € 75 > kredietvoordeel X 3
Tot € 100 > kredietvoordeel X 3 + abonnement op ons tijdschrift (1 jaar/€ 26,50)
Meer dan € 125 > kredietvoordeel X 4 = abonnement op het tijdschrift (1 jaar/€ 26,50)
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Publi-reportage

CONTIPHARMA :
DE OUTSIDER DIE
ALTERNATIEVEN WEET
TE VINDEN

Contipharma heeft al enkele jaren naam gemaakt in de farmaceutische wereld en sinds
de komst van het coronavirus heeft het Luikse bedrijf blijk gegeven van wendbaarheid
en creativiteit.

Bernard Delhez houdt zich al vele jaren, sinds 1996 om precies
te zijn, bezig met de ontwikkeling van een bedrijf in de luchtbandensector dat in Wit-Rusland is gevestigd. Nu vraagt u
zich misschien af hoe hij in de farmaceutische industrie verzeild is geraakt ? Een opmerking van de toenmalige minister
van Economie opende voor hem de deuren naar een nieuwe
wereld. “In 2015 zat ik in een vergadering met de minister van
Economie”, zegt Bernard Delhez, “en hij vestigde mijn aandacht
op de productie van geneesmiddelen in Wit-Rusland. Ik was geïnteresseerd en verrast ! ” In Wit-Rusland zijn de meeste geneesmiddelen immers generiek en zijn de fabrieken in handen van
de staat. De economische logica is niet dezelfde als die van
West-Europa. “Het doel heeft niets met financiën te maken. Er zijn
tal van goedkope generieke producten van hoge kwaliteit die een
oplossing bieden voor de gezondheid van de bevolking. Zo raakte ik
geïnteresseerd in de farmaceutische industrie.”
In datzelfde jaar lanceerde de Luikenaar onder deze impuls
Contipharma. Het doel van de onderneming is eenvoudig en
ingewikkeld tegelijk : kwalitatieve medische oplossingen
aanbieden, door deze toegankelijk te maken voor een zo
groot mogelijk aantal mensen, en tegelijkertijd inspelen
op onopgeloste problemen op het gebied van de volksgezondheid. Met andere woorden : “Ik wil een concurrerend en
kwalitatief alternatief bieden om zoveel mogelijk mensen te kunnen
behandelen”, legt Bernard Delhez uit. Maar dat betekent ook
dat het bedrijf het moet opnemen tegen de grote farmaceutische namen die de westerse markt hebben veroverd. Die laatsten hebben moeite met de komst van een buitenstaander die
misschien een beetje te competitief is. “Tegenwoordig bestaat
Big Pharma uit lobby's en moet je gepolitiseerde systemen overtuigen.
Om bijvoorbeeld een product uit Wit-Rusland te registreren, is er
veel verzet omdat ik het voor vijftig keer minder geld kan aanbieden.
Ik denk dat ik buiten het huidige systeem sta en ik wil er ook niet in
worden opgenomen.”
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Met deze rol van spelbreker op zak ontplooit Contipharma
zijn activiteiten in het buitenland met een ereplaats op het
Afrikaanse continent. Daar heeft de onderneming belangrijke aanbestedingen gewonnen en activiteiten opgezet in
Algerije, Tunesië en Guinee.
Contipharma in het hart van de coronacrisis
De laatste uitdaging voor Contipharma bestond erin oplossingen te bieden voor de crisis van het coronavirus. Het
moet worden toegegeven dat de Luikse onderneming erin
geslaagd is te innoveren zonder haar fundamentele waarden
uit het oog te verliezen : kwaliteit en toegankelijkheid. “Ik
reageer snel, ik ben altijd al piloot geweest, ” geeft Bernard
Delhez toe, die ook werkelijk een racepiloot is.
In maart 2020 sloeg Contipharma de handen ineen met een
textielfabriek in Tunesië en startte een productielijn voor
goedkope beschermingsmaskers. In 2020 werden meer dan
10 miljoen maskers verkocht in Frankrijk (CNRS), Tunesië
en België (Iriscare).
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Gezien de traagheid van PCR-tests besloot de onderneming
om in september 2020 de productie van zelftests te bekijken.
“Voor de PCR-test moest u naar de dokter gaan, een afspraak maken
in het laboratorium en 24 tot 48 uur wachten op het resultaat. Het
proces duurde ongeveer 10 dagen en kostte de patiënt ongeveer
50 euro.” De redenering van Bernard Delhez is simpel : “De
eerste persoon die gerustgesteld moet worden, bent u zelf. ” Trouw
aan de filosofie die hij binnen Contipharma ontwikkelt, wil
Bernard Delhez sneltesten produceren die voor iedereen toegankelijk zijn. “Ik wilde een test aanbieden onder de € 10 met een
resultaat binnen de 15 minuten.” Een geslaagde weddenschap !
Sinds november worden de tests gelanceerd en vervolgens
geregistreerd bij het RIZIV. De eerste positieve resultaten
van dit project zijn nu merkbaar. “We hadden een evenement
met Aquilon Pharma. Sommige mensen waren terughoudend. We
hebben de testen beschikbaar gesteld en iedereen heeft zich laten
testen. Zodra de mensen negatief bleken te zijn, was de sfeer plotseling ontspannen, iedereen was gerustgesteld. Testen gaat ook over
psychologisch welzijn.”
Nog steeds in de strijd tegen het coronavirus blijft
Contipharma reageren en oplossingen voorstellen ; de laatste
innovatie die het Luikse bedrijf onlangs heeft opgezet, is een
mobiel teststation. Het is een medische vrachtwagen met drie
soorten tests : antigeen, antilichaam en PCR. “Geen enkel laboratorium kan deze drie tests tegelijk aanbieden en het mobiele systeem is een primeur. Onze wens is dat het economische, sociale en
culturele leven wordt hervat.” Het grootste voordeel van deze
vrachtwagen is zijn snelheid. In slechts 30 minuten is hij
opgesteld en operationeel. De persoon die zich wil laten testen, wordt bijgestaan door medisch personeel en de doorstroming wordt zo geregeld dat de personen elkaar niet kunnen

kruisen. “Binnen de 15 minuten ontvangt de patiënt de uitslag op
zijn telefoon.”
Het gebruik van deze vrachtwagen kan in de toekomst worden gediversifieerd en indien nodig worden omgevormd tot
een mobiel vaccinatiestation. “Ik heb gehoord dat sommige mensen meer dan 20 km moeten reizen om een vaccinatiecentrum te
bereiken. Dat is ver. De vrachtwagen is te huur en ik denk dat het
een deel van ons bedrijf zal worden. Als er nog twee vrachtwagens
nodig zijn, zullen we daar ook zeker voor zorgen.”
Contipharma heeft zich dus in de loop der tijd kunnen ontpoppen door een vermeende positie van outsider in te
nemen, des te meer in deze tijden van gezondheidscrisis. Contipharma boekte in 2020
een omzet van 5,5 miljoen euro en
streeft ernaar dit cijfer tegen 2021
te verdrievoudigen. De doelstellingen van de Luikse onderneming blijven trouw aan de filosofie die ze in de loop der jaren heeft
ontwikkeld. “Wij willen ons concentreren op de geneesmiddelen
waar er een tekort aan is, een
probleem aanpakken met kwalitatieve en goedkope producten,
en oplossingen bieden daar
waar mensen zichzelf niet kunnen behandelen.” Tot slot
voegt Bernard Delhez nog
het volgende toe : “Ik kijk
nooit naar het probleem, ik
kijk naar de oplossing.”
A. B.
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Céline Scheen
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SOPRAAN EN
ZUMBALERARES
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Céline Scheen, internationaal
vermaard lyrisch artieste, laat
barokwerken schitteren met de
grootste ensembles en
gerenommeerde dirigenten. Ze ruilt
regelmatig haar concertkleding in
voor een legging en een tanktop
tijdens haar zumbalessen.

© Salvatore de Gaetani

I Catherine Moreau

D

e getalenteerde Céline Scheen geeft vaak uiting
aan haar bezorgdheid om haar publiek het beste
te bieden en aan haar vrees om daar niet in te
slagen. We maken kennis met een bescheiden en
innemende artieste van wie het verhaal doorspekt is met
geweldige uitbarstingen van kristalhelder gelach.
Hoe kwam een klein meisje, geboren in een groot en gastvrij
gezin, in aanraking met oude muziek ? Plombières, waar zij
haar jeugd doorbracht, is een dorp dat na de mijnactiviteiten
verweesd achterbleef. “Met arbeidershuizen, mensen geworteld
in het heden. Dat betekent veel voor me”, zegt ze. “Ik ga er soms
met mijn dochter Farah (11 jaar) naartoe om een terril te verkennen
waar zeldzame bloemen te vinden zijn, waaronder mooie kleine
viooltjes.”
EUPEN
Luik
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Het programma Jeune solistes
Het jaar daarop stuurde de lerares haar leerlinge naar
het programma Jeunes Solistes van de RTBF, waar de
jonge sopraan aria's van Mozart en Donizetti zong en
de publieksprijs won. Onvergetelijk ? “Niet echt”, zegt ze.
“Ik heb daar gezien waaruit deze job echt bestaat, de druk, de
noodzaak om dingen perfect te doen.”
Toch koos ze voor muziek, maar niet zonder in de
verleiding te komen om psychologie te gaan studeren.
De directeur van het Conservatorium van Verviers,
Guy-Philippe Luypaerts - de vader van Maurane - geeft
haar “de adem om nog verder te gaan”. Aan het
Conservatorium van Mons leert Céline Scheen zingen
bij Marcel Vanaud die haar zal voorstellen om daar en
aan het Conservatorium van Brussel enkele lessen te
geven.
“Maar ik kon mezelf niet plaatsen in het beroepsleven, in het
beroep van operazangeres zoals ik dat opvatte, ” legt ze uit.
Ze won een beurs om twee jaar zang te studeren aan de
Guildhall School of Music and Drama in Londen. “Het
was moeilijk, veeleisend. Ik slaagde er niet in mijn identiteit
als zangeres en muzikante te vinden. Vera Rosza, een groot
lerares, hielp me het timbre, de kleur van mijn stem te vinden."

© Elodie Timmermans

“ Ik werk nog steeds veel aan de gesproken taal :
het draait niet zozeer om de klank van de stem,
maar om de woorden, de boodschap die het
publiek zal ontvangen.”

Aangetrokken door hedendaagse liedjes
Aan de rand van Duitsland en Nederland vond de sopraan het verlangen om “deuren te openen”, om andere
culturen, andere talen te leren kennen. “Mijn ouders spraken Frans, Duits en, onder elkaar, dialect dat ik ook in het
dorp hoorde spreken. Maar hoewel mijn vroege inwijding in
andere talen ongetwijfeld waardevol is in mijn beroep, werk
ik nog steeds veel aan de gesproken taal : het draait niet zozeer
om de klank van de stem, maar om de woorden, de boodschap
die het publiek zal ontvangen.”
Als kind leed Céline Scheen aan longproblemen ; de
dokter raadde haar een blaasinstrument aan. Daarom
ging ze toen ze 6-7 jaar oud was naar de Muziekacademie
van Welkenraedt om er fluit te leren spelen. “Hoewel ik
graag noten las, voelde ik me nooit aangetrokken tot dit
instrument”, herinnert zij zich. Ze voegde er zang aan
toe, aan het Conservatorium van Verviers. “Dat was echt
volledig mijn keuze. Ik droomde alleen van eigentijdse liederen, maar mijn lerares, Annie Frantz, legde me heel vakkundig uit dat het, ongeacht de muzikale stijlen en periodes, een
kwestie was van zangtechnieken aanleren, van werken aan
de ademhaling … ”
10

Le Roi danse
Een kwestie van toeval of geluk. De sopraan nam deel
aan de opname van de soundtrack van de film Le Roi
danse, van Gérard Corbiau, met het ensemble Musica
Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. De
bekendheid van de film, de contacten, de ontmoetingen
en de mond-tot-mondreclame hielpen haar om haar
carrière op te bouwen. Behoorlijk indrukwekkend!
Céline Scheen was te gast op de grootste festivals en in
de grootste zalen van België, Europa, de Verenigde
Staten, Japan ... onder leiding van de grootste dirigenten. Zij speelde in de beste barokensembles, vertolkte
vele operarollen, en maakte heel wat cd’s. “Er zijn enkele
mooie verrassingen en geweldige ontmoetingen geweest, maar
ook enkele mindere jaren. Ik begreep al snel dat opera niet
mijn ding was; ik wou leven voor mijn eigen identiteit, trouw
blijven aan mezelf. Het duurde even voordat ik ingewerkt
was.”
Genres mixen
Fijne herinneringen? In 2016 voert ze Café Müller op,
in de Arena van Nice, op een choreografie van Pina
Bausch en een partituur van Purcell met het barokensemble Castello. En twee jaar geleden, in La Cigale in
Parijs, een duo met DJ Arnaud Rebotini rond een thema
van componist John Dowland. “Ik waardeer de mengelmoes van genres: dat roept bij mij sterke emoties op!”
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SNELBIOGRAFIE

© Elodie Timmermans

1976
Geboren in Verviers
•
1991
Begon fluit te spelen en te zingen
aan het Conservatorium van Verviers
•
1992
In de finale bij Jeunes Solistes (RTBF)
•
1994
Trad toe tot het Koninklijk Conservatorium
van Mons, waar zij een Eerste Prijs in
concertzang en operazang behaalde
•
1998-2000
Studeerde zang aan de Guildhall School
of Music and Drama, Londen
•
2000
Nam de muziek op voor de film Le Roi danse
(Gérard Corbiau) met het ensemble
Musica Antiqua Köln
•
2004
Nam, met het Ensemble Clematis,
twee platen op gewijd aan Nikolaus,
Kempis en Carel Hacquart, componisten uit
de Zuidelijke Nederlanden
•
2011
Nam Bellérophon op, van Lully met
Les Talens Lyriques, en de Mis in B
van Bach, met Jordi Savall
•
2016
Opname van Bachs Psalm 51 met
het ensemble Le Banquet Céleste
•
2018
Nam Himmelsmusik op met
het Arpeggiata Ensemble
•
2020
2020 Deelname aan de
Grammy Awards in Los Angeles
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Céline Scheen
met de Duitse
contratenor
Valer Sabadus.

In 2020 werd Céline voor
beste klassieke vocale album
bij de Grammy Awards,
in Los Angeles, genoemd.

OP EEN ONBEWOOND
E I L A N D M E T…

Welke boeken, welke films zou Céline
Scheen in haar bagage meenemen als
zij op een onbewoond eiland zou
moeten wonen ?
“Ik zou Jeu et Théorie du Duende van
Federico Garcia Lorca, en De sonnetten, van
Shakespeare meenemen, antwoordt de
poëzieliefhebster. En daarnaast ook enkele
detectiveverhalen.” Wat films betreft, haalt ze
de volgende aan : “Melancholia (Lars von
Trier), Dirty dancing (Emile Ardoloni) en twee
series : Unorthodox en The Queen's Gambit.”
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Spijt ? “Ik heb vaak interessante voorstellen afgewezen uit
angst dat ik niet goed genoeg was ; ik heb geen zelfvertrouwen
en dat kan pijnlijk zijn. In het begin van mijn carrière heb ik
voorstellen van Christina Pluhar, een specialiste in oude
muziek, afgewezen. Gelukkig bleef zij mij vragen en zing ik
ondertussen regelmatig in haar vocaal en instrumentaal
ensemble Arpeggiata.”
Met dit ensemble en de contratenor Philippe Jaroussky
maakte de sopraan het album Himmelsmusik, met stukken uit de 17e eeuwse Duitse religieuze muziek. Dit
leverde haar in 2020 een nominatie op voor beste klassieke vocale album bij de Grammy Awards in Los
Angeles, die de grootste artiesten op muziekgebied eren.
“Ik had niet gedacht aan een mogelijke nominatie voor dit
soort muziek en ik was dan ook ontroerd dat ik het mocht
verdedigen, ” vertrouwt de sopraan me toe. Teleurgesteld
dat u met lege handen naar huis bent gegaan ? “Helemaal
niet ; ik ontdekte een andere wereld : de rode loper, ontmoetingen met muzikanten van heel verschillende genres … ”

“Ik begreep al snel dat opera niet mijn ding
was; ik wou leven voor mijn eigen identiteit,
trouw blijven aan mezelf. Het duurde even
voordat ik ingewerkt was.”

“Ik ben nog altijd zangeres”
Hoe heeft zij de lockdown persoonlijk en beroepsmatig
ervaren ? “Ik voelde me beroofd van mijn vleugels. Ongeveer
50 concerten zijn afgelast. Gelukkig kan ik wat zangles geven
in de Opera van Luik. Ik zat een tijdje in een dip en heb alle
mogelijke banen bekeken. Om uiteindelijk te besluiten dat
verandering geen goed idee zou zijn. Ik hou van dit beroep en
ik heb geen stemprobleem. Ik ben nog altijd zangeres ! Ik
volgde een online cursus mental coaching om weer creatief te
worden.”
Céline heeft plannen. Een plaat met muziek uit Napels
en de Balkan, met het ensemble Arpeggiata ; een nieuwe,
intiemere plaat in duo met Philippe Pierlot op viola da
gamba. En ook nog een met het ensemble Le Banquet
Céleste… “Ik droom ervan om buiten de lijntjes te denken,
om genres te mixen. Misschien een concert met de kora, een
West-Afrikaans snaarinstrument ? ”
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ZO VRIJ EN LEVEND
ALS NOOIT TEVOREN
Elke week geeft Céline Scheen zumbales. Een andere
passie.
Vanwaar deze liefde voor zumba ?

Ik heb altijd graag gedanst. Maar volgens mijn ouders
moest ik kiezen tussen muziek en dans. En ik moest me
daar dan ook aan houden. Ongeveer tien jaar geleden
maakte ik een moeilijkere tijd door. Mijn schoonzus
nam me mee naar zumbatraining. Eerst verstopte ik me
achteraan in de zaal, ik durfde me niet te bewegen. Maar
beetje bij beetje verwelkomde ik de salsa, de Latijnse
muziek, in mijn hart. Ik voelde me vrijer en levendiger
als nooit tevoren. Ik ging eerst één avond per week, toen
twee, toen drie. Ik ben een echte “addict” geworden.

Ik had weer zin gekregen om anderen wat bij te brengen.
Na verschillende opleidingen begon ik een cursus te
geven in Membach, bij Eupen, aan ongeveer 40 leerlingen van alle leeftijden. Momenteel verplaats ik, wegens
de huidige coronamaatregelen, het meubilair in mijn
woonkamer om drie keer per week de cursus online te
geven.
Wat haalt u uit deze lessen ?

Het is geweldig om met het lichaam te communiceren,
om de beweging te laten zien en het plezier dat u kunt
voelen. Voor iemand die verlegen is, zoals ik, kan dat
heel bevrijdend zijn en het ontwikkelt empathie. Ik ontmoet er mensen die ik nergens anders zou ontmoeten.
Sommige mensen weten niet dat ik zangeres ben en
zouden verbaasd zijn als ze erachter kwamen !

© Salvatore de Gaetani

“Voor iemand die verlegen is, zoals ik, kan dat heel
bevrijdend zijn en het ontwikkelt empathie.”

Van student naar docent, zit daar maar één stap
tussen ?
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Eerbetoon

Stefano
Mazzonis

© Elodie Timmermans

HEEFT ONS
TE VROEG
VERLATEN

14

Eerbetoon

n° 52

Volgend jaar zou Stefano Mazzonis di
Pralafera zijn vijftiende verjaardag aan het
hoofd van de Koninklijke Opera van
Wallonië-Luik hebben gevierd. Hier volgt
een bloemlezing uit het interview met WAW.
Het vond plaats op 7 februari, slechts
enkele dagen voordat hij aan zijn ziekte
overleed.

“ Het grote artistieke potentieel van de Opera van Luik, dit
huis op mensenmaat, sprak me onmiddellijk aan, net als de
warmte en de dynamiek van Luik en zijn inwoners.”
“ Ik heb altijd aandacht gehad voor de kwaliteit die wij buitenlandse artiesten bieden. Hierdoor heb ik de grootste namen
uit de operawereld naar Luik kunnen halen. Zij waarderen
onze opera ten zeerste en komen met plezier terug. Daar ben
ik erg trots op. Zij staan ook in contact met vele Belgische
artiesten van de Federatie Wallonië-Brussel.”
“ Ik heb een artistiek programma verdedigd dat zowel populair
is met de grote ‘hits’ van het voornamelijk Italiaanse en Franse
repertoire, maar dat ook een ereplaats toekent aan ontdekkingen met weinig bekende of onbekende werken, waaronder
werken van grote componisten, zoals Verdi's Jeruzalem en
Grétry's Willem Tell.”
“ Er zijn tijden geweest dat toeschouwers de Atlantische
Oceaan overstaken om een voorstelling in de Opera bij te
wonen… Zowel kinderen als volwassenen gaan naar huis met
sterretjes in de ogen. Puristen komen natuurlijk voor de
klankkwaliteit.”
© Elodie Timmermans

“ Dankzij de ontwikkeling van participatieve shows voor
kinderen vanaf 4 jaar, zeer gunstige prijsvoorwaarden voor
jongeren tot 32 jaar en activiteiten voor gezinnen, bestaat ons
publiek nu voor 30 % uit jongeren ! ”
“ Sinds 2010 heb ik de Opera ertoe aangezet om de uitzending
van haar producties via streaming te ontwikkelen. Ze worden
nu uitgezonden op internet, maar ook op televisie en in bioscopen over de hele wereld. Tijdens de gezondheidscrisis lanceerden we, om via sociale netwerken contact te houden met
ons publiek, ‘L'Opéra chez Soi’, met gratis streaming van
opnames.”
“ We zouden het tweehonderdjarig bestaan vieren in november
2020, maar alle feestelijkheden moesten worden afgelast…
Sinds kort nodigen we iedereen uit voor een virtuele rondleiding door ons gebouw. Zo kan men niet alleen de plaatsen
ontdekken die toegankelijk zijn voor het publiek, maar ook
geheime plekjes en andere kleine verrassingen.”
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CYPRES BLAAST

dertig kaarsjes uit
G E N VA L
Waals-Brabant

Cypres, een onafhankelijk label dat
gespecialiseerd is in hedendaagse
muziek, maar dat openstaat voor muziek
uit alle periodes en van alle oorsprong,
blaast 30 kaarsjes uit.

I

I Catherine Moreau

n januari werd een Internationale Prijs voor
Klassieke Muziek uitgereikt voor de opname
van Missa pro mortuis, op het label Cypres, door
het Belgische ensemble Huelgas, gebaseerd op
een partituur uit 1578. Vorig jaar werd een dergelijke prijs toegekend aan Penthesilea, een hedendaagse opera van de Franse componist Pascal
Dusapin, opgenomen in de Munt. Dit is een goed
voorbeeld van de zogenaamde “grand écart” die het
repertoire van Cypres kenmerkt.
In 2005 nam Cédric Hustinx uit Genval het label
over dat gespecialiseerd is in het uitgeven van
hedendaagse Belgische muziek (Cypres ontving een
beurs van de Federatie Wallonië-Brussel). “Ik leidde
toen Musica Numeris, een platenmaatschappij voor klassieke muziek die in het voormalige Maison de la Radio
gevestigd was, ” legt hij uit. “Aangezien onze klanten
Belgische en buitenlandse labels zijn, kreeg ik er belangstelling voor en toen Cypres ten onder ging, besloot ik het
opnieuw te lanceren.”
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De “grand écart”
Het label heeft zich opengesteld voor muziek uit alle tijdperken
en van alle oorsprong. Vandaag hebben wij een repertoire van
meer dan tweehonderd titels, van middeleeuwse polyfonie tot
hedendaagse creaties en jazz. Cypres omvat vijf collecties.
Archives brengt, in samenwerking met de Munt, portretten van
zangers en opnames van opera's door Frans- en Nederlandstalige
radiostations samen. Cypres open richt zich op jazz en wereldmuziek ; de kern hiervan bestaat uit oude muziek, barok, romantiek en muziek uit het begin van de 20e eeuw, die door lokale
artiesten wordt gebracht. Cypresessentiel is een verzameling
themadoosjes die u mee zou nemen naar een onbewoond eiland.
Waaronder L’ oreille de Mélanie, een muzikale reis als eerbetoon
aan Mélanie Defize, een medewerkster met passie voor muziek
en slachtoffer van de aanslagen van 2016. De nieuwste uitgave,
Soundfulness, bevat twee platen van het Ensemble Musiques
Nouvelles, Sound meditation en New Shamanic Music.
Cypres, dat in het Brusselse Maison des Musiques is gevestigd,
is een van de voornaamste centra van het Belgische muziekleven. Op de cd A wake of music staat een concerto voor orkest en
orgel die bij de Belgische componist Benoît Mernier besteld
werd voor de restauratie van het orgel in 2017 in het Brusselse
Paleis voor Schone Kunsten. Er zijn boxsets uitgegeven ter
gelegenheid van de 50e verjaardag van het Orchestre de Liège
in 2010 en de 50e verjaardag van het Ensemble Musique nouvelles in 2012.
Wereldwijde distributie
Cédric Hustinx, die een HR opleiding genoot, is de artistiek
directeur. Hij wordt bijgestaan door Denis Guerdon, pianist en
geluidstechnicus, en Valérie Depauw, verantwoordelijk voor de
boekhouding, het beheer, …
“Mijn rol bestaat erin alle ingrediënten samen te brengen om een
project mogelijk te maken, ” legt hij uit. “Ik
geef het idee liever een duwtje in de rug. Maar
wij worden vaak overspoeld door voorstellen
van artiesten en concerten. We moeten keuzes
maken die niet altijd gemakkelijk zijn. Wij
omkaderen dan het oorspronkelijke idee van
de productie van een plaat tot aan de distributie en promotie ervan. We verzorgen zowel
de opname als het redactionele werk dat het
ontwerp van de cover en het boekje omvat, de
vertaling, het opstellen van de persmap, …”
De weg die we hebben afgelegd is indrukwekkend. Cypres gaf de carrières van vele
artiesten een boost, waaronder de
Belgische sopraan Sophie Karthaüser,
voor wie het drie albums opnam. Het
label wordt wereldwijd verspreid. De
artistiek directeur vertelt het volgende :
"De digitale verspreiding brengt niet veel op,
maar zorgt voor veel publiciteit. We worden
het meest beluisterd in New York, en onze
producties zijn ook zeer aanwezig in Japan.”
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Een militantenwerk
De viering van de dertigste verjaardag begint in september en
eindigt eind volgend jaar. Op het programma van Cédric
Hustinx staat voorlopig een minifestival van kleine concerten
op ongewone podia : industrieterrein, schuur, kasteel, …
“Dit label is een echt militantenwerk ! Wij willen bepaalde muziek die
ten onrechte als elitair wordt beschouwd een kans blijven geven en
populariseren, maar ook nieuwe talenten op het gebied van schrijven
en vertolking aanmoedigen, de nieuwsgierigheid van een zo groot
mogelijk aantal luisteraars wekken en mogelijkheden bieden om
levende muziek te beleven.”
Heeft de cipres, met zijn eeuwig groen gebladerte, alomtegenwoordige vruchten en rotbestendig hout, niet, althans sinds de
Griekse Oudheid, de smaak van de eeuwigheid te pakken ?

Het label heeft zich opengesteld voor muziek uit
alle tijdperken en van alle oorsprong. Vandaag
hebben wij een repertoire van meer dan
tweehonderd titels, van middeleeuwse polyfonie
tot hedendaagse creaties en jazz.

labelcypres.com/

© Isabelle Françaix

Cédric Hustinx
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OCÉANE CORNILLE /
WHOUPS

BEELDENDE KUNSTENARES
Océane voelt zich aangetrokken door reizen,
cultuur en ontmoetingen. Toen ze haar opleiding
aan de École Supérieure des Arts de Saint-Luc in
Luik voltooid had, vertrekt ze dan ook naar Brazilië
en Argentinië. Onderweg heeft ze een veelvoud
aan zeer rijke artistieke ontmoetingen, zoals met
Koralie en Supakitch, Fafie, Mambo, Shepard
Fairey en met nog veel andere kunstenaars. Ze
schildert en maakt collages op straat. Ze probeert
daarbij ook nieuwe technieken uit.
Sindsdien maakt ze onder de schuilnaam
“Whoups” grafische gedichten vol symbolen,
waarin ze zowel gevoelens als materialen met
elkaar vermengt. Schilderkunst, dans, zeefdruk en
naaiwerk zijn maar enkele van haar
uitdrukkingsmiddelen. Voor haar creaties gebruikt
ze allerlei dragers, zoals papier, glas en muren.
Haar passie is een groot speelveld waar ze geen
enkele grens aan stelt en waarop ze dus naar
hartenlust kan experimenteren.
Haar artistieke wereld is het resultaat van een
instinctieve aanpak, waar de inspiratie die ze
opdoet door de natuur, de omgeving, de
beweging en door organische structuren en
schaduw en licht, het leven schenkt aan een
grafische poëzie die je niet leest, maar bekijkt .

La nageuse

© Kurt Bosmans

© Karl Delandsheere

Skate Park Hasselt Street Art Festival
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Marie du Chastel
FRANSTALIGE
VROUW VAN
HET JAAR

NAMEN
Namen

Marie du Chastel, de energieke curator van
het Naamse festival KIKK, het trefpunt voor
digitale kunstenaars, ontving in Tunis de
Prijs voor de Franstalige vrouw van het jaar
2020. Ze koesterde altijd al een passie voor
creatie en wijdt zich nu met hart en ziel aan
verschillende culturele projecten en
verenigingen.

© Simon Fusillier

I Florence Thibaut
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U beheert het KIKK-festivalprogramma sinds eind 2011.
Hoe begon u aan dit avontuur ?

Ik was de eerste medewerkster van de vzw die door
Gilles Bazelaire en Gaëtan Libertiaux werd opgericht.
Ik leerde hen kennen toen ik voor Getyoo werkte, een
start-up die interactieve systemen voor evenementen
ontwierp. Zij nodigden mij uit als spreker bij WIF, de
voorloper van KIKK. Enkele maanden later, kort na de
eerste editie van het festival, werd ik lid van het team.
Ik had geen achtergrond als kunstcurator maar was altijd
geboeid geweest door technologie en kunst.
Het festival is uitgegroeid tot een groot internationaal
evenement …

Zijn DNA en filosofie zijn hetzelfde gebleven. De onderwerpen die behandeld worden zijn met het bedrijf meegeëvolueerd en we gebruiken ondertussen meer media.
Van een lokale bijeenkomst op basis van lezingen, een
paar workshops en een hackathon die 500 mensen
bereikte, zijn we uitgegroeid tot een festival met 30 000
deelnemers uit vijftig landen. Naast lezingen bieden wij
nu ook een rondleiding langs artistieke installaties door
Namen met KIKK in town, workshops voor kinderen,
feestjes… Er zijn zo'n twintigtal plaatsen tot leven
gewekt. Ook het gedeelte Pro, waar gemiddeld 3000
ontwerpers, kunstenaars, ontwikkelaars en onderzoekers aan deelnemen, is uitgebreid.

20

Het festival is één van de pijlers van KIKK vzw, wat zijn
de andere ?

Het festival is slechts het topje van de ijsberg. Wij beheren ook de Trakk, een multidisciplinaire creatieve hub
in het hart van het centrum, met een Fab Lab, een
coworking space en een studio voor creatie. Men kan
er werken, een opleiding volgen of andere projectdragers
ontmoeten. Het is meer dan gewoon een fysieke locatie,
het is een start-up gemeenschap. Daarnaast werd het
beheer van het Paviljoen, een permanente tentoonstellingsruimte die half maart in gebruik werd genomen,
aan onze activiteiten toegevoegd. Het gebouw, dat vroeger het Belgisch paviljoen was op de wereldtentoonstelling van Milaan in 2015, krijgt een tweede leven vlakbij
de Citadel. Het is volledig gewijd aan de digitale overgang. Onze vierde pijler ten slotte is een productieplatform voor digitale kunstenaars uit de Federatie
Wallonië-Brussel, maar ook uit het buitenland. Zij
kunnen bij ons terecht voor advies, budgetten, woonplaats… Elk van deze projecten voedt de andere, en dat
is de kracht van onze aanpak.
Wat is uw bijdrage aan deze verschillende activiteiten ?

Ik beheer de programmering van het festival en het
Paviljoen. Verder houd ik mij bezig met de productie en
de strategische oriëntaties van de vzw. Alles wat wij
doen is een combinatie van kunst, wetenschap, ondernemerschap en het digitale. Een van onze doelstellingen

Het Kikk Festival
staat voor
30.000 deelnemers
uit 50 landen.
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© Philippe Pireaux

De Trakk is een
multidisciplinaire
creatieve hub in het
centrum van Namen.

is deze disciplines open te stellen en samen te brengen. Ons
publiek bestaat uit kunstenaars, start-ups, studenten, ondernemers… Deze multidisciplinariteit en multiculturaliteit zorgen
voor geweldige uitwisselingen, die op hun beurt nieuwe culturen, innovatie en inspiratie doen ontstaan.
De editie 2020 van het festival werd aan de vooravond van de
lockdown in november geannuleerd, hoe wordt de editie 2021
voorbereid ?

Twee weken voor het evenement hebben wij alles moeten annuleren. We hebben overwogen om het online te laten doorgaan,
maar dan hadden we het formaat opnieuw moeten bekijken.
Een opname van monumentale installaties of vijfenveertig
lezingen van een uur die online moesten worden overgezet, had
niet veel zin. De kracht van KIKK ligt in de toevallige ontmoetingen en gesprekken bij een kopje koffie. Het is aartsmoeilijk
om dat virtueel na te bootsen. Wij werken momenteel aan
hybride formaten om in het geval van een nieuwe lockdown
terug te kunnen veren voor de editie van 2021, tevens de tiende
verjaardag van het festival. Wij richten ons op grotere zalen en
meer buitenruimtes om de bezoekersstromen beter te
controleren.
Wordt het thema True/False van 2020 ook het thema van 2021 ?

In 2020 was het idee om fake news aan te pakken, de invloed
van sociale netwerken, influencers en zelfmarketing, alsook de
absurditeit die daarmee gepaard gaat. De voorstellingen en
tentoonstellingen die gepland waren, zijn niet verenigbaar met
de gezondheidscrisis. Bovendien waren er dingen om aan te
raken, kleine ruimtes… Wij gaan van onze verjaardag gebruik
maken om in de tijd terug te gaan en al het verrichte werk te
laten zien. Het wordt een stimulerende, verkennende en
multidisciplinaire editie. Sommige werken kunnen, om het even
waar ze zich bevinden, vanop afstand geactiveerd worden en
in interactie treden met het publiek.

“ De kracht van KIKK ligt in de toevallige ontmoetingen
en gesprekken bij een kopje koffie.”

Het Pavillon is een nieuwe, in maart ingewijde
tentoonstellingsruimte voor digitale cultuur.

Op welk project bent u het meest trots ?

Ik vond het geweldig om mee te werken aan het project AfriKK,
dat zich richt op Afrikaanse culturen en diaspora's, en dat twee
jaar geleden van start is gegaan. Het idee is om de omvang van
de plaatselijke verbeeldingskracht en digitale creaties te laten
zien. Voor de eerste editie konden een tiental Afrikaanse artiesten naar Namen komen, maar helaas was dat in 2020 niet mogelijk. Een van de doelstellingen was de westerse visie op technologie te doorbreken. Science fiction in ons land is grotendeels
gebaseerd op de film Een zwerftocht in de ruimte, met een wit,
koud en zeer aseptisch universum, dat helemaal niet past bij het
beeld dat Afrika ervan heeft. Verschillende creatieve stromingen, zoals het Afrocyberfeminisme of het Afrofuturisme, pakken dit onderwerp op en combineren folklore, tradities en
technologie. Echt geweldig !
U bent in 2020 verkozen tot Franstalige vrouw van het
jaar door de Internationale Vereniging van Franstalige
Burgemeesters. Wat betekent deze titel voor u ?

Het was de stad Namen die mijn kandidatuur voorstelde, ik had
helemaal niet gedacht dat ik zou winnen. De ceremonie vond
plaats in Tunis in december. De pandemie was op dat ogenblik
onder controle en dus kon de gebeurtenis gewoon fysiek plaatsvinden. Ik kreeg de prijs uit handen van Anne Hidalgo, een
mooi moment. Ik zie het als een beloning voor het hele team.
Een erkenning van al het werk van de afgelopen tien jaar en
een mooi hoogtepunt voor de vzw KIKK.
Wat vindt u het leukst in uw beroep ?

Ik ben van nature nieuwsgierig en mijn rol als curator stelt mij
in staat betaald te worden om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen ! Ik hou ervan te reizen, artiesten te ontmoeten en naar
festivals te gaan. De rol van curator bestaat erin een verhaal te
vertellen en een dialoog tot stand te brengen. Het doel ervan is
gevoelens, emoties of gevoeligheid over te brengen door middel
van projecten. Met kunst kan je doen wat je wil. Er zijn geen
verplichtingen wat schoonheid, middelen of eerbied voor sociale
normen betreft. Cultuur biedt een enorme vrijheid en maakt
het mogelijk om grenzen te overschrijden. Dat sluit perfect aan
bij mijn persoonlijkheid.
21
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Isabelle Corten
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LUIK
Luik

BEROEP :
LICHTONTWERPSTER
Het Luikse bureau Radiance 35,
dat gespecialiseerd is in
stedenbouwkundige verlichting,
bekijkt steden door een
technische en artistieke bril.
Wij spraken met architect en
stedenbouwkundige Isabelle
Corten, de oprichtster en
directrice van het bureau.
Het werd een verhelderend
gesprek.

© Jehanne Moll

I Frédérique Siccard / CompanyWriters
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“

Zoals de meesten van mijn collega’s ben ik toevallig bij
mijn specialisatie uitgekomen tijdens mijn werk voor een
Brussels architectenbureau dat een stedenbouwkundige afdeling
had. Ik had het geluk dat ik mijn eerste lichtplan mocht ontwerpen met een meester in het vak: Roger Narboni van het
Franse bureau Concepto. Die eerste poging vond ik bijzonder
interessant”, herinnert Isabelle Corten zich.
Wanneer ze in 2001 haar eigen bureau opricht, beschouwt
ze de openbare ruimte nog vanuit het oogpunt van dag
en nacht. Maar na de omvorming van het bureau ‘Isabelle
Corten urbaniste lumière’ tot Radiance 35 in 2010 hebben
de projecten steeds vaker betrekking op de nacht. “Een
ecosysteem dat mij erg boeit en interesseert, net als de stad, die
mij aanspreekt door zijn multidimensionale karakter. De nacht
heeft veel, bijna symbolische betekenissen: het verbodene, de
angst, de verwondering, het ontdekken van de sterren en ook
de fauna. Maar de vraag die het vaakst terugkomt in de steden,
betreft een gevoel van onzekerheid. Dat is een complex probleem
en licht is niet het enige antwoord. Maar we doen ons best om
een oplossing aan te dragen, te luisteren, van gedachten te wisselen, gerust te stellen en op de een of andere manier aan die
angst tegemoet te komen.”

Een economische, ecologische en sociale rol
Nadenken over de nacht betekent ook moeite doen om
deze te beschermen. “Dat is ook de basis van onze manier
van denken. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover
toekomstige generaties en in 2021 kunnen we ons daar niet
meer gemakkelijk van afmaken”, vindt Isabelle Corten.
“Duurzame ontwikkeling berust op drie pijlers : economie,
ecologie en maatschappij. Hoewel de eerste pijler nog zeer
aanwezig is, moeten we ons, afhankelijk van de locaties en
momenten van de nacht, bewust zijn van het evenwicht tussen
de twee andere. In een openbare ruimte waar weinig elementen verlicht hoeven te worden, maar waar het voor de sociale
cohesie wel belangrijk is dat mensen zich kunnen oriënteren,
kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om een boom te verlichten.
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Verlichting van de Hallepoorttunnel in Brussel (2019)
Het concept benadrukt de grafische sequenties die langs de tunnel zijn
aangebracht. De verlichting bestaat uit twee lagen : de achtergrond, met
een cyaanblauwe verlichting om de grafische vorm te verlichten en de
artistieke sequenties te doen uitkomen, en de accenten, die door blauwe
en magenta schijnwerpers worden aangebracht om de tekeningen en de
tunnel tot leven te brengen.

We hebben trouwens de keuze gemaakt om een deel van het
Fort van Hoei niet te verlichten, omdat daar een kolonie vleermuizen woont.”
Wie bezoekt de locaties en hoe worden ze ervaren ? Wie
beweegt en op welk moment ? Wat zijn de ecologische
verbindingszones en biodiversiteitsgebieden ? Al deze
informatie wordt verzameld tijdens participatierondes
en verlichtingsanalyses. “Het is een voortdurend proces, dat
ons denken beïnvloedt en vormt. Na gesprekken met de instanties voor bossen en natuur houden we sinds een jaar of vijf
ook rekening met de begrippen ecologische verbindingszones
en onverlichte zones. Ons werk berust op een subtiele balans
tussen economie, ecologie en maatschappij. We moeten ons
bewust zijn van onze keuzes en voor harmonie zorgen.”

Business
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Intelligente lichtbakens
voor voetgangers in de Citadel
van Namen.
Via intelligent beheer houdt de
verlichting rekening met de
integratie in een natuurgebied :
afnemende intensiteit richting
de beboste gebieden, gebruik
van oranje schakeringen op
plekken waar meer vleermuizen
aanwezig zijn, inschakeling
45 minuten na zonsondergang
en gedeeltelijke uitschakeling
tot volledige duisternis, met
voorrang voor gevoelige zones.
Opdrachtgever : stad Namen.
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Nachtelijk stadsleven
Maar hoe ziet het leven in een stad er ’s nachts uit ? “Er zijn zoveel
dingen die maken dat een stad na zonsondergang blijft leven ! Met
name economische en culturele activiteiten, die we zo goed mogelijk
proberen te ondersteunen. Het gaat erom dat we voor iedereen een
comfortabele omgeving creëren, dat iedereen zich kan blijven oriënteren. Sommige dingen maken we duidelijker zichtbaar en andere juist
minder, zodat mensen zich via een herkenbare route door de stad
kunnen verplaatsen en een doeltreffende geheugenkaart van hun
omgeving kunnen maken. Soms zijn heel kleine dingen en kleine
budgets al voldoende om mensen een beter gevoel te bezorgen. Als wij
daarna schoonheid en verwondering aan die route kunnen toevoegen,
is dat nog beter”, zegt de architecte met een glimlach.
Schoonheid en verwondering hebben Isabelle Corten en bureau
Radiance 35 volop om zich heen verspreid. Van België tot
Zwitserland stort het team zich telkens even enthousiast op
nieuwe projecten en thema’s, of het nu gaat om de Grote Markt
of de Hallepoorttunnel in Brussel, de grotten van Goyet of de
stad Luik. “We worden natuurlijk ingeschakeld om kerken en stadhuizen te verlichten. Daarnaast krijgen we allerlei andere, fascinerende opdrachten, waarvoor we telkens een volledige analyse moeten
maken om de meest geschikte oplossing te bieden. Elke ervaring maakt
ons rijker. Er zijn zo veel aspecten waar je rekening mee moet houden.
Soms moet je licht toevoegen, maar soms moet je het juist wegnemen ! ”
Weten wat juist is en voor wie. Dat is het motto van Isabelle
Corten. “Door het comfort van de mens af te wegen tegen het leven
van andere bewoners van onze planeet, realiseren we ook een kleinschalige vorm van bescherming. Dat is niet tegenstrijdig : steeds meer
gebruikers willen ook een rol spelen bij de bescherming van het milieu.
Wil je helemaal niet vervuilen, dan zou je niet moeten verlichten. Dat
is niet overal en altijd mogelijk, maar we stellen vast dat er steeds
meer oplossingen worden ontwikkeld die het bijvoorbeeld mogelijk
maken om de verlichting ’s nachts op bepaalde momenten helemaal te
doven en zo andere soorten een kans te geven.”

Verlichting van de grotten van Goyet
in Gesves (2013-2020)
Om de diversiteit en rijkdom aan stemmingen
langs de route zo goed mogelijk te
ondersteunen, is gekozen voor een aantal
duidelijke thema’s, zoals clair-obscur,
trompe-l’œil, sporen en natuurlijke kleuren.
Hierbij is een pedagogische, speelse maar
ook sobere benadering gevolgd, die rekening
houdt met de natuurlijke omgeving.
Opdrachtgever : gemeente Gesves.
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DROMEN EN PROJECTEN
“Het laatste project waarvan de uitvoering veel
indruk op me heeft gemaakt, is dat van de grotten
van Goyet. Dat was een uitdaging, omdat we nog
nooit grotten hadden verlicht. Daarnaast draait het
om de drie pijlers: ecologisch omdat de fauna wordt
ontzien, economisch omdat het budget tamelijk
beperkt was en maatschappelijk omdat hierdoor het
Waalse erfgoed kan worden opgewaardeerd voor
een gevarieerd gezinspubliek. En in de breuken en
rotsspleten van de grotten zit bovendien iets
geheimzinnigs.”
Kijkend naar de toekomst zegt Isabelle: “In dit jaar
waarin ik het 20-jarig bestaan van mijn eigen bureau
vier, is het mijn droom om de opdracht rond het
station van Antwerpen binnen te slepen. Ook dit
project draait om de drie pijlers: ecologisch door een
gematigde verlichting in warme kleurtemperaturen,
economisch omdat het ontwerp binnen een heel krap
budget past en maatschappelijk omdat het alle
aankomende reizigers plus de bewoners een goed
gevoel geeft. Het gaat hier om de opwaardering van
een opmerkelijk stukje Vlaams erfgoed van
internationaal belang. Een beetje de tegenhanger
van de Grote Markt in Brussel, een project waar we
bijna vijftien jaar geleden mee begonnen!”
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“ER IS GEEN LICHT ZONDER SCHADUW”
Als lid van ‘Concepteurs lumière sans frontières’, een humanitaire organisatie die voorrang geeft
aan duurzame oplossingen, onderschrijft Isabelle Corten deze uitspraak van de Franse dichter
Louis Aragon. “In Haïti zetten we ons sinds tien jaar in om kennis over te dragen. Want voor
diegenen die dagelijkse ontberingen of natuurrampen kennen, voor diegenen die midden in de
duisternis leven, is verlichting noodzakelijk ! ”
Vanaf het academisch jaar 2021 zal zij deze kennisoverdracht ook bewerkstelligen in de
collegezalen van de Faculteit Architectuur La Cambre Horta (VUB). “Het gebrek aan opleidingen tot
lichtontwerper is een onderwerp waarover ik al jarenlang discussieer met de decaan. We leven de
helft van het jaar in het donker en België telt maar drie à vier gespecialiseerde bureaus, terwijl er
enorm veel werk is ! We willen een ernstig debat en een degelijke specialisatie bieden in plaats van
alleen de kers op de taart plaatsen in een bestek.”
Na een tweejarige studie kan dus het diploma van Executive Master en Génie Lumière worden
behaald onder leiding van Isabelle Corten, Georges Berne, Elettra Bordonaro, Emmanuel Mélac,
Bénédicte Collard en Agnès Bovet-Pavy. Op de site van de faculteit wordt uitgelegd dat de studie
als doel heeft om professionals op te leiden die het productieproces in verband met de verlichting
van binnen- en buitenruimtes in stedelijke en landelijke omgevingen kunnen volgen. De studie is
vooral gericht op methoden, waarbij rekening wordt gehouden met innovatie op diverse, eveneens
met verlichtingstechnologie samenhangende gebieden.
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Lichtplan voor de stad Carouge
in Zwitserland (2014-2017)
Het lichtplan ondersteunt en herstelt
de nachtelijke omgeving door de
kenmerken ervan te benadrukken.
De mens staat centraal in het project.
Door licht op specifieke manieren
in te zetten, wordt de gebruiker
begeleid op zijn tocht langs scholen,
over pleinen en door overdekte
passages in de stad.
Opdrachtgever : stad Carouge.
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Alphabiotoxine
G
 ENEESKRACHTIGE

F R A S N E S - L E Z- A N V A I N G
Henegouwen

VERGIFFEN

Alphabiotoxine in
Montrœul-au-Bois
beschikt over een
weergaloze kennis en
een catalogus met
vergiffen van
driehonderd
verschillende soorten
uit de hele wereld om
de geneesmiddelen van
de toekomst te
bereiden.

© Cédric Vanbellingen

I Gilles Bechet

Boomvogelspin
van West-Afrika

S

ommige mensen hebben een afkeer van slangen, vogelspinnen, schorpioenen en andere giftige dieren, terwijl
anderen ze fascinerend vinden. Het zijn dieren die we
liever niet zien, omdat ze ons angst inboezemen. En
omdat ze zo gevaarlijk zijn, is dat gevoel in veel gevallen terecht.
Het zijn ook dieren die al sinds de oudheid worden gebruikt om
geneesmiddelen voor de mens te maken. Maar pas in de
19de eeuw werd op initiatief van Pasteur en zijn volgelingen een
begin gemaakt met het gebruik van vergiffen voor de productie
van antigifserums.
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werden vergiffen op
een meer industriële schaal geproduceerd, maar de aandacht
ging nog steeds uit naar slangen en antigifserums. Terwijl het
dierenrijk bijna 100 000 giftige soorten telt, werd maar weinig
gedaan met bijvoorbeeld schorpioenen en spinnen. Enkele
decennia geleden ontstond het besef dat achter de complexe
moleculen waaruit deze vergiffen bestaan, een groot aantal
onontdekte therapeutische eigenschappen schuilgaan. De technologische ontwikkeling die in laboratoria plaatsvond, maakte
het mogelijk om vergiffen in steeds kleinere doses van niet meer
dan een picogram te extraheren.
28

Een uniek maar onopvallend bedrijf
Overal ter wereld zijn onderzoekslaboratoria van universiteiten
en biotechnologiebedrijven tegenwoordig bezig met onderzoek
op basis van vergiffen. En om enkele druppels van die kostbare
vloeistoffen te bemachtigen, doen ze een beroep op een Waals
bedrijf dat uniek in zijn soort is. Alphabiotoxine valt niet graag
op. Het bedrijf is gevestigd in een oude boerderij opzij van een
weggetje dat door het dorp Montrœul-au-Bois loopt. Daar werd
het opgericht door Rudy Fourmy, een laborant met een passie
voor de chemische samenstelling van vergiffen, die later versterking kreeg van de scheikundige Aude Violette. Samen beheren ze een catalogus met driehonderd vergiffen van slangen,
hagedissen, spinnen, schorpioenen, kikvorsachtigen, vliesvleugeligen en enkele andere, onverwachtere soorten.
Diversiteit boven kwantiteit
“Begin jaren nul volgde ik een cursus over de chemische samenstelling
van vaccins in het natuurhistorisch museum van Parijs. Ik besefte toen
dat de onderzoekers gefrustreerd waren omdat ze niet aan de grondstof
konden komen die ze voor hun onderzoek nodig hadden”, legt Rudy
Fourmy uit. Als nichespeler richt Alphabiotoxine zich meer op
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diversiteit dan op kwantiteit. In de gebouwen is meestal
maar één exemplaar aanwezig van de soort waarvan het
bedrijf het vergif aanbiedt. Er is ruimte voor maximaal
tweehonderd slangen en drieduizend ongewervelden.
Als de voorraad vergif van een soort voldoende is, wordt
het dier toevertrouwd aan een zoölogisch instituut.
De vergiffen die Alphabiotoxine per koerier naar alle
uithoeken van de wereld stuurt, zijn bestemd voor
onderzoekslaboratoria en niet voor industriële
productie. “Met de extractie van vergif uit dieren is het niet
mogelijk om een grootschalige productie op te zetten. Een
vergif is het resultaat van de verbinding van tientallen
moleculen, waarvan er slechts één het werkzame bestanddeel
bevat waarnaar we op zoek zijn. Zodra dit geïsoleerd is, kan
het synthetisch geproduceerd worden in een industriële
omgeving.”
Oog voor dierenwelzijn
Bij Alphabiotoxine worden geen grote vivaria gebruikt
om de dieren te huisvesten. In plaats daarvan staan er
rijen met kunststof bakken en dozen die op de grootte
en behoeften van het dier zijn afgestemd. Ze vinden er
een onderlaag die aan hun natuurlijke omgeving herinnert en diverse elementen die als schuilplaats dienen.
Maar niet alles is verscholen. Achter de glazen wand
van een reproductieterrarium is een groene mamba te
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bewonderen. Deze zeer giftige boomslang uit OostAfrika beweegt zich voort als een bijna lichtgevende
groene stroom. Voor de medewerkers is dierenwelzijn
een belangrijk en voortdurend aandachtspunt. “De ethische benadering is totaal anders dan aan het begin van de
20 ste eeuw. Dat is de reden waarom we zo min mogelijk dieren
houden. Met één of twee exemplaren van elke soort kunnen
we tegemoetkomen aan alle behoeften.”
De meeste dieren zijn in gevangenschap geboren. Voor
de spinnen, die niet altijd gemakkelijk te identificeren
zijn, speelt Alphabiotoxine op veilig door de voorkeur
te geven aan eigen kweek, een proces met een hoog
uitvalpercentage. Een cocon van een vogelspin kan
namelijk wel duizend eitjes bevatten. Ongeveer honderdtwintig daarvan groeien uit tot vogelspinnetjes,
maar slechts een stuk of veertig bereiken een geschikte
grootte voor de productie.
Het slangenmelken gebeurt handmatig door zachtjes op
de gifklieren te duwen. De reptielen hebben er weinig
last van. De geëxtraheerde hoeveelheid is overigens
indrukwekkend. Bij de schorpioenen en spinnen, die
een extern skelet hebben, wordt het vergif verkregen
door een korte elektrische schok, die geen pijn of letsel
veroorzaakt. De hoeveelheden zijn daarentegen uiterst
gering.

© Cédric Vanbellingen

Het slangenmelken gebeurt handmatig door zachtjes op de
gifklieren te duwen. De reptielen hebben er weinig last van.
De geëxtraheerde hoeveelheid is overigens indrukwekkend.
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Estuariene
steenvis

Rudy Fourmy en Aude Violette beheren samen een catalogus
met driehonderd vergiffen van slangen, hagedissen, spinnen,
schorpioenen, kikvorsachtigen, vliesvleugeligen en enkele
andere, onverwachtere soorten.

© Cédric Vanbellingen

© Cédric Vanbellingen

Koperkop

Samenwerking met universiteiten
Alle extractieprocedures zijn aan zeer strenge protocollen
gebonden. In normale periodes worden de slangen om de drie
weken gemolken. Maar sinds het begin van de pandemie is het
tempo verlaagd om alle risico’s uit te sluiten, ook al is sinds de
oprichting van het bedrijf geen enkele medewerker ooit gebeten.
Maar het blijven gevaarlijke dieren. “Een slang kun je niet temmen :
die moet je manipuleren”, benadrukt Aude Violette. Bij een ongeval zijn er noodplannen die het mogelijk maken om antigifserumvoorraden aan te spreken.
De extractie is slechts een deel van de veeleisende laboratoriumarbeid, want voordat het product naar de klant wordt
verzonden, moet het ingevroren of gevriesdroogd worden.
Het bedrijf is heel flexibel : afhankelijk van het soort onderzoek
kan het zijn productie aan de behoeften van de klanten
aanpassen.
Het laboratorium verricht geen zelfstandig onderzoek, maar
werkt samen met verschillende universiteiten. Met de
Universiteit van Bergen aan de ontwikkeling van een diagnostische test voor zwangerschapsvergiftiging op basis van een
molecule uit het gif van de reuzenpad, met de Universiteit van
Luik aan neurodegeneratieve aandoeningen en met de
Universiteit van Queensland (Australië) aan evolutieonderzoek.
Het laboratorium was ook de voornaamste leverancier van het
Europese onderzoeksprogramma Venomics, dat als doel heeft
om de therapeutische mogelijkheden van het vergif van verschillende soorten te ontwikkelen.

Op zoek naar een vogelbekdier
Alphabiotoxine heeft zich met eigen middelen ontwikkeld en
gaandeweg een unieke kennis van originele producten verworven. Het bedrijf exporteert 95 % van zijn productie, waarvan
70 % in Europa. Remy Fourmy en Aude Violette zijn de twee
enige fulltimemedewerkers. Afhankelijk van de behoeften krijgen ze ondersteuning van een handvol externe krachten met
zeer specifieke profielen.
Zo is het bedrijf op kruissnelheid gekomen. “We proberen niet
om de vergiffen van zeshonderd in plaats van de huidige driehonderd
soorten aan te bieden. We maken liever datgene rendabel wat we nu
produceren en wat al heel divers is.” De groei zal eerder technologisch van aard zijn. Zo zijn ze van plan om op middellange
termijn nieuwe technieken te ontwikkelen, met name om het
vergif van mariene organismen te extraheren.
Rudy Fourmy weet dat er nog veel te onderzoeken valt in de
wereld van de vergiffen en dat er nog veel onontdekte dieren
zijn. Als hij een droom mocht verwezenlijken, zou hij de kans
willen krijgen om een vogelbekdier van dichtbij te observeren.
Niet iedereen weet dat dit een van de weinige giftige zoogdieren
is. Het mannetje heeft een stekel op zijn achterpoten waarmee
hij een vergif afscheidt dat een menselijk been kan verlammen
of zelfs een hond kan doden. Het vogelbekdier is een schuw
nachtdier, dat in het wild alleen nog in een aantal afgelegen
gebieden in Oost-Australië voorkomt. De kans om deze
bedreigde en beschermde soort te ontmoeten, is erg klein, maar
deze droom herinnert ons eraan dat Alphabiotoxine geen doorsnee bedrijf is.
www.alphabiotoxine.com
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EyeD Pharma

TEN AANVAL
TEGEN GLAUCOOM

LUIK
Luik

EyeD Pharma, gevestigd op het terrein
van het CHU de Liège, ontwerpt
intraoculaire implantaten tegen
glaucoom, de tweede oorzaak van
blindheid in de wereld. Deze
implantaten bevinden zich nu in de
preklinische onderzoeksfase,
maar zouden tegen 2028 op de markt
kunnen komen in Europa en Amerika.
I Florence Thibaut
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EyeD Pharma werd in 2012 opgericht door
Jean-Marie Rakic, hoofd van de afdeling
Oogheelkunde van het CHU de Liège,
en Jean-Michel Foidart, medeoprichter van Mithra, om de noodzaak tot
voortdurende behandeling van
glaucoompatiënten weg te nemen.
Glaucoom is een onomkeerbare
ziekte die het gezichtsveld verkleint,
wat tot blindheid kan leiden als de
ziekte niet tijdig wordt behandeld.
“Glaucoom wordt meestal veroorzaakt door een
verhoging van de oogboldruk”, zegt Mélanie
Mestdagt, doctor in de biomedische wetenschappen en CEO sinds oktober 2013. “De ziekte wordt
nu behandeld met oogdruppels, die levenslang noodzakelijk zijn. Het implantaat dat wij ontwikkelen,
maakt het mogelijk om drie jaar lang dagelijks een
constante hoeveelheid geneesmiddelen in het oog af te

geven. De patiënt krijgt daardoor meer rust en wordt
minder met zijn ziekte geconfronteerd. Hij is verzekerd van de toediening van zijn medicatie, terwijl
bijwerkingen, zoals oogirritatie en aantasting van het
gezichtsvermogen, worden vermeden. De aanbrenging
van het implantaat is niet invasief en vereist slechts
een sneetje van twee millimeter. De ingreep duurt
ongeveer vijftien minuten en gebeurt op de dagpoli.”
Het farmaceutisch bedrijf werkt sinds zijn
oprichting nauw samen met de medische sector
om de ontwikkeling van zijn prototypes voortdurend bij te stellen. “Al onze producten hebben als
doel om de patiënten een comfortabeler leven te bezorgen. Het duurt heel lang om ze te ontwikkelen. De
ontwerpcyclus ligt tussen de tien en twaalf jaar. We
moeten zeker weten dat ze altijd zo goed mogelijk aan
de behoeften van de patiënten voldoen. We staan
voortdurend in contact met Belgische oogartsen, maar
ook met oogspecialisten in het buitenland.”

Wetenschappelijke uitmuntendheid
Dankzij een aantal fondsenwervingen kon het
team van EyeD Pharma zich ontwikkelen en
verschillende competenties toevoegen die essentieel zijn voor de groei van het bedrijf. “Toen ik
hier kwam werken, waren we met zijn vieren. Het
omslagpunt werd bereikt in 2017. Tegenwoordig vormen we een team van 65 mensen en zijn we op zoek
naar twintig nieuwe medewerkers. De essentiële
deskundigheid is volledig aanwezig. In ons vakgebied
zijn bepaalde profielen zeldzaam en lastig te vinden.
Het is een sector die lijdt onder een tekort aan talent,
hoewel er initiatieven zijn om hier iets aan te doen,
met name binnen Forem.”
Het management staat onder andere voor de uitdaging om de teamgeest te bevorderen en een
bedrijfscultuur tot stand te brengen die gericht
is op het uitwisselen en delen van informatie.
“Om onze ambitieuze doelstellingen te halen, moet we
een groep vormen en ons verenigen. We zitten in

hetzelfde schuitje. We hoeven het niet per se met
elkaar eens te zijn, maar moeten wel op een welwillende en respectvolle manier met elkaar omgaan. Die
waarden, dat gevoel van verbondenheid en die samenhang moeten we dagelijks uitdragen.”
Om zich van andere inkomsten te verzekeren,
ontwikkelt EyeD Pharma sinds 2018 een commerciële activiteit die draait om de distributie
van chirurgisch materiaal voor oogoperaties.
Door een nieuwe kapitaalverhoging in 2019
kon het bedrijf 28 miljoen euro ophalen om de
technologische ontwikkeling van zijn implantaat
te versnellen. Door de innovatieve toedieningswijze zou deze behandeling later nieuwe toepassingen voor andere oogaandoeningen mogelijk
kunnen maken. “We moeten eerst zeker weten dat
onze producten reproduceerbaar zijn. Jaarlijks worden
wereldwijd ongeveer 30 miljoen mensen getroffen
door glaucoom. Het potentieel is enorm.”

© EyeD Pharma

Mélanie Mestdagt
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Een fabriek van 6.500 m2
E en a a nt a l ma a nden geleden is het Lu i k se
biotechnologiebedrijf begonnen met het ontwerp van
een gloednieuwe fabriek van 6500 m 2 , die op het
technologiepark van Sart-Tilman zal verrijzen. Ook dit
is een keerpunt in zijn geschiedenis. Deze fabriek,
waaraan tot november 2021 wordt gebouwd, maakt een
grootschaligere productie mogelijk. De ruimte wordt
gedeeld met UniD Manufacturing, een zusterbedrijf met
dezelfde aandeelhouders dat zich richt op de productie
van micro-implantaten voor andere toepassingen. “Al
onze afdelingen, van productie tot HR en R&D, worden op
dezelfde plek samengebracht. Dat is een groot voordeel voor
de teamgeest, maar stimuleert ook de innovatie, die een
centrale rol speelt in ons vakgebied”, legt Mélanie Mestdagt
uit. “In de farmaceutische sector is het vaak zo dat de
productieteams de andere teams nooit tegenkomen. Wij willen
die situatie omdraaien en breken met de traditie.”
De directie van EyeD Pharma wilde daarom dat de
fabriek niet alleen in technologisch opzicht vooroploopt
en aan de zeer strenge eisen van de farmaceutische
sector voldoet, maar ook een gezellige plek is die zich
leent voor contacten. “Het gebouw is zodanig ontworpen
dat de medewerkers verplicht zijn om met elkaar te
communiceren. Iedereen moet elkaar tegenkomen op de
centrale binnenplaats, of het nu gaat om directeuren, arbeiders
of administratief medewerkers. Bij de koffieautomaat kom
je veel te weten. Die momenten van uitwisseling zijn ook
nuttig voor de projecten. Hoe beter we elkaar kennen, hoe
beter we samenwerken. Die visie komt tot in de stenen van
het gebouw tot uitdrukking.”
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2021, een beslissend jaar
De nieuwe fabriek, waarvan de bouw op 30 miljoen euro
is begroot, is ontworpen met hulp van ingenieursbureau
Coceptio in Bergen en zal ook dienen als productiecentrum voor andere biomedische spelers. “Op termijn is het
de bedoeling om de verworven knowhow rendabel te maken.
Wij richten ons op heel kleine delen van het menselijk
lichaam. Onze technologie kan ook interessant zijn voor
andere toepassingen en ziekten, met name op het gebied van
KNO, oncologie en psychische aandoeningen. De volledige
toediening van geneesmiddelen is bij uitstek geschikt voor
ouderen of patiënten met mentaal lijden.”

“ Wij richten ons op heel kleine delen van
het menselijk lichaam. Onze technologie kan ook
interessant zijn voor andere toepassingen
en ziekten.”
In november van dit jaar wordt een beslissende stap
gezet met de introductie van de eerste implantaten bij
de mens. De voorbereidingen in verband met de regelgeving, documentatie en medische handelingen zullen
intensief zijn. De komende maanden worden ingewikkeld voor alle teams. “2021 wordt inderdaad een beslissend
jaar voor EyeD Pharma”, zegt Mélanie Mestdagt tot
besluit. “Persoonlijk wil ik na de coronaperiode snel weer
meer contact met andere mensen. De gezondheidscrisis heeft
onze materiaaldistributie moeilijker gemaakt. De betrokkenheid en solidariteit van de teams waren daarentegen geweldig.
Iedereen heeft alles gegeven wat hij had. In dat opzicht is de
balans van het jaar heel positief.”
https : //www.eyedpharma.com

“Al onze afdelingen, van productie tot HR en R&D, worden op
dezelfde plek samengebracht. Dat is een groot voordeel voor
de teamgeest, maar stimuleert ook de innovatie, die een centrale
rol speelt in ons vakgebied.
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WHO IS
WAW !
— Gezondheid
I Gilles Bechet

Uit een onderzoek in 2018 op basis van gegevens die in zestien
landen waren verzameld, bleek dat 936 miljoen mensen aan
slaapapneu lijden. Deze aandoening, die wordt gekenmerkt
door periodes van ademstilstand tijdens de slaap, kan ernstige
gevolgen hebben voor de gezondheid. Tot voor kort was het
stellen van de diagnose een lijdensweg. De patiënten werden
namelijk aangesloten op allerlei apparaten en moesten dan één
of twee nachten in het ziekenhuis blijven. Voor verreweg de meeste mensen met slaapapneu was dat een zodanige belemmering dat ze er liever van afzagen. Maar dat zou
weleens kunnen veranderen dankzij een revolutionair en zeer weinig belastend hulpmiddel dat door het Naamse mkb-bedrijf Sunrise is ontwikkeld.
Dit bedrijf, dat in 2015 werd opgericht door Laurent en Pierre Martinot, heeft een
sensortje ontwikkeld dat slaapapneu kan opsporen. Daarmee sluiten de broers aan
bij het werk van hun vader, die arts en slaapspecialist was. Het sensortje, dat nauwelijks drie gram weegt, wordt op de kin geplaatst en meet daar de microbewegingen die tijdens de slaap ontstaan. Deze worden vervolgens geanalyseerd met
een computerprogramma.
Pierre en Laurent Martinot hebben ervoor gekozen om hun bedrijf met eigen
vermogen te ontwikkelen. Eind 2019 haalde de start-up een bedrag van 1 miljoen
euro bij verschillende investeerders op. Sunrise werkt samen met de UCL, de
Universiteit van Namen en het Imperial College London. Klinische studies hebben bevestigd dat
de metingen meer dan 90 % nauwkeurig zijn. Gesterkt door dit succes heeft Sunrise eind vorig jaar zijn
eerste hulpmiddel op de markt gebracht. Het bedrijf claimt nu al meerdere duizenden exemplaren te
hebben verkocht. “Door zijn gebruiksgemak kan het ook als trigger dienen”, verduidelijken de bedrijfsleiders. “Je kunt het in de apotheek kopen (1) om de test te doen. Als je een probleem vaststelt, kun je via onze tussenpersoon of op eigen initiatief contact opnemen met een arts die gespecialiseerd is in slaapaandoeningen.”
Nu zijn hulpmiddel het CE-keurmerk heeft gekregen en binnenkort door de sociale zekerheid in Frankrijk
wordt vergoed, is Sunrise zijn organisatie aan het versterken om zich duurzaam in verschillende markten
te vestigen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de Verenigde Staten, waar de vraag zeer groot is. Het
aantal werknemers zou daardoor kunnen groeien van twaalf tot ongeveer twintig tegen het einde van
het jaar.

(1)
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Het hulpmiddel voor eenmalig gebruik is voor 119 euro te koop.

www.sunrise-sleep.com

© Sunrise

Sunrise analyseert onze slaap
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— Covid 19
Eurogentec geselecteerd om DNA-vaccin
van Inovio te produceren
Eurogentec, gevestigd in het Liège Science Park in Seraing, begon zijn activiteiten in 1985 als spin-off van de Universiteit
van Luik. Als onderaannemer heeft Eurogentec een groot aantal op maat gesneden diensten ontwikkeld om producten
en bestanddelen voor onderzoekslaboratoria en de farmaceutische industrie te leveren. Daarnaast vervaardigt het bedrijf
de producten en reagentia die voor de PCR-tests worden gebruikt. Sinds een jaar of vijftien ontwikkelt Eurogentec
industriële procedés om plasmiden in grote hoeveelheden te vervaardigen. Omdat deze DNA-moleculen in staat zijn
zichzelf te vermeerderen en informatie over te dragen, vormen ze een van de essentiële onderdelen van veel gen- en
celtherapieën, met name op het gebied van immuuntherapie en vaccintechnologie. In 2010 werd Eurogentec overgenomen door het Japanse chemiebedrijf Kaneka, waarna de Luikse vestiging uitgroeide tot een centrum van farmaceutische
innovatie. Tegenwoordig is Eurogentec wereldleider in de massaproductie van plasmiden.
Deze knowhow trok de aandacht van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Inovio, dat Kaneka Eurogentec vroeg om
zich aan te sluiten bij zijn consortium voor de productie van een vaccin tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Dit vaccin
met de naam INO-4800 is het enige met een DNA dat langer dan een jaar stabiel blijft bij omgevingstemperatuur. Het
hoeft dus niet ingevroren bewaard en vervoerd te worden, wat een aanzienlijk voordeel is bij massavaccinatie. De productie van dit vaccin kan beginnen zodra de tests van fase III in de Verenigde Staten zijn afgesloten. Dit gebeurt in de
nieuwe installaties van het bedrijf in Luik, waar dankzij een fermentor van 2200 liter grote hoeveelheden vaccin gemaakt
kunnen worden.
In Seraing werken momenteel 360 mensen,
maar om de groei van zijn productie op te
vangen, wil het bedrijf 80 nieuwe medewerkers aannemen.
Kaneka Eurogentec, dat aan klanten in
België, Europa, de Verenigde Staten en Japan
levert, wil in de naaste toekomst zijn positie
als leider in de grootschalige productie van
plasmiden versterken, maar ook nieuwe
installaties voor de productie van messenger-RNA (mRNA) ontwikkelen. Bij de preventie en behandeling van onder meer pandemieën, weesziekten, kanker, infectieziekten
en erfelijke aandoeningen zal mRNA een
steeds belangrijkere rol gaan spelen.

www.eurogentec.com
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De Wereld van Clovis
IN MARIEMONT

MORLANWELZ

Het Museum van Mariemont brengt de wereld van
de Merovingers weer tot leven! Die dynastie, waarop
vooral Clovis zijn stempel drukte, heerste drie
eeuwen lang over het westen van Europa, van de val
van het Romeinse rijk tot aan de kroning van Karel de
Grote. Die periode is veel
interessanter dan gedacht.

Henegouwen

I Christian Sonon

Childeric I, koning der Franken en
der Gallo-Romeinen
Op zijn zegelring staat de Merovingische
koning afgebeeld met lang gevlochten haar
en met een schoudermantel. Beide zijn
tekenen van macht: het eerste bij de Germanen en
de tweede in het Romeinse rijk. Met een
eenvoudige afbeelding van een postzegel groot
slaagt Childeric er zo in aan die twee cultureel zo
verschillende gemeenschappen te zeggen:
“Ik ben uw aller koning”!
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L

aten we eerlijk zijn : behalve het verhaal
van de vaas van Soissons (dat Clovis zelf
zich lang zou herinneren), de broek van
koning Dagobert en de vadsige koningen, weten we zo goed als niets over de
Merovingers, die nochtans van de 5 e tot de
8e eeuw heersten over een zeer groot deel van
het huidige Frankrijk en België, alsook over een
deel van Duitsland, Zwitserland en Nederland.
Gelukkig is er nog tot 13 juni de tentoonstelling
“De Wereld van Clovis”, die door het Museum
van Mariemont wordt georganiseerd en die ons
een intieme en culturele ontmoeting met de
Franken aanbiedt. Dankzij de vele necropolen
die werden blootgelegd in onze streken, leerden
we de zeden en gewoonten van dat volk beter
kennen en konden we hun blazoen weer wat
opblinken, zoals ons werd uitgelegd door Marie
Demelenne die, samen met archeoloog Olivier
Vrielynck, medecommissaris van de tentoonstelling is.

Marie Demelenne
medecommissaris van
de tentoonstelling
“De Wereld van Clovis”.
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Marie Demelenne, hoe kijkt u
naar de Franken en de
Merovingers ?
De Fra n ken zijn een va n d ie
Germaanse volkeren die, in de eerste
eeuwen van onze tijdrekening, Gallië
dikwijls binnenvielen en er zich uiteindelijk gingen vestigen en samenwerken
met de Romeinen. In de 5e eeuw sloten ze
zelfs een verdrag met deze laatsten en werden
een bondgenoot. Voor zover ze, hoofdzakelijk op
militair gebied, bijdroegen aan de Staat, konden
ze hun instellingen, godsdienst en rechtssysteem
behouden. Ze werden steeds belangrijker en
slaagden er uiteindelijk in hun heerschappij op
te leggen en heel het grondgebied te besturen. De
Merovingische koningen heersten drie eeuwen
lang, tot ze werden afgezet door de hofmeiers,
onder wie de Pippiniden, een geslacht waarvan
de bekendste afstammelingen Pepijn de Korte en
Karel de Grote zijn. Met hen begon de
Karolingische dynastie.

Waren de Merovingers vadsige
koningen ?
Het waren de Karolingers die, om hun machtsgreep te wettigen, hun versie van de geschiedenis
vertelden en het beeld schiepen van een periode
van stagnatie, barbaarse krijgers en vadsige
koningen die zich futloos lieten rondrijden met
ossenwagens. Dat kwam doordat ze geen hoofdstad en geen vast paleis hadden en ze voortdurend van de ene streek naar de andere trokken
om zich te tonen en recht te spreken. Dat verhaal
bleef in de geschiedschrijving overeind omdat
hun geschriften bewaard bleven, in tegenstelling
tot die van de Merovingers, die de tand des tijds
niet doorstonden. Maar de werkelijkheid was
heel wat veelzijdiger en genuanceerder.

De Merovingische tijd getuigt van een
verregaande integratie, met overblijfselen
uit de Romeinse tijd en met Germaanse
inbreng. Het was een mengsel van traditie
en creativiteit.
Wil de tentoonstelling die koningen
leren kennen om ze te rehabiliteren ?
We hebben ook willen aantonen dat de overgang
tussen de Franken en de Gallo-Romeinen heel
wat subtieler en geleidelijker verliep. Er waren
immers geen grote rooftochten en evenmin ontreddering en een brutale ineenstorting. Hoewel
er wel degelijk geweld werd gepleegd, toch zijn
beide volkeren het later eens geworden over de
organisatie van het grondgebied en werden er
huwelijken gesloten tussen de vooraanstaande
families uit beide kampen. De Merovingische
tijd getuigt van een verregaande integratie, met
overblijfselen uit de Romeinse tijd en met
Germaanse inbreng. Het was een mengsel van
traditie en creativiteit.

Cultuur

Hoe hebt u de tentoonstelling opgevat ?
Het originele ervan is, dat we zijn vertrokken vanuit
het dagelijks leven van de bewoners. Om te kunnen
spreken over de woonvorm, het voedsel, de wapens, de
versieringen, de geloofsovertuigingen, de reizen, de
geschriften…, creëerden en toonden we zes profielen
van fictieve maar realistische personen – een prinses,
een meisje, een jongen, een reus, een kloosterlinge en
een pottenbakker. Op die manier kunt u mannen en
vrouwen van 1500 jaar geleden ontmoeten ! Daarnaast
hebben we met behulp van archeologische vondsten uit
talrijke necropolen willen aantonen dat er onder die
dynastie wereldwijde handelsrelaties bestonden. Zo
stelden we vast dat de stenen in fibula’s – of grote sluitspelden – uit India en Sri Lanka ingevoerde granaatstenen zijn. En als mensen en goederen zo ver konden
reizen, dan konden ideeën dat ook doen. Dit schept dus
een heel ander beeld dan dat van op zichzelf teruggeplooide vroege middeleeuwen die achterliepen bij de
Romeinse beschaving.

Franken die werden gekleed te Zinnik
Edith, de Saksische prinses uit Doornik, en Odon, de pottenbakker uit
Quévy : het zijn twee van de zes fictieve personen die hun persoonlijk
verhaal “vertellen” aan de bezoekers. De Brusselse illustrator heeft ze
getekend op basis van een zeer nauwkeurige documentatie die werd
bezorgd door archeologen en het waren de leerlingen van de
naadafdeling van het ‘Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre’
(IPAMC), op de campus van Zinnik, die de kostuums hebben gemaakt.

nr. 52

EEN MINI-LOUVRE
Als wetenschappelijke instelling van de
Federatie Brussel-Wallonië, bewaart,
bestudeert en benut het Koninklijk Museum van
Mariemont de verzamelingen die de beroemde
industrieel en grote reiziger Raoul Warocqué bij
zijn overlijden in 1917 aan de Belgische Staat
legateerde. Zijn belangstelling voor kunst was
even immens als zijn fortuin. Die verzamelingen
bevatten allerlei schatten die zowel voortkomen
van de grootste beschavingen (Egypte,
Griekenland, het oude Rome, het oude China …)
als van bevolkingen die in onze streken hebben
gewoond, vanaf de Kelten, over de GalloRomeinen tot de Merovingers. Alles wat, vanaf
de 16e eeuw, de geschiedenis van het domein
van Mariemont betreft, heeft er ook een mooie
plaats in, net zoals Doorniks porselein. Het
museum, dat een soort mini-Louvre is, vormt
dus een voortzetting van Waroqué zijn passies.
“Raoul Warocqué liet zijn verzamelingen,
alsook het 19 e eeuwse kasteel en het park na,
op voorwaarde dat het toegankelijk zou zijn
voor het publiek”, benadrukt Marie Demelenne.
“Zo wil het museum die collecties tot hun recht
doen komen door het organiseren van
tentoonstellingen over onderwerpen die hem
dierbaar waren, zoals onlangs nog Koptische
weefsels en de geneeskunde in het oude Rome,
en wil het die verrijken door een aankoopbeleid
dat door dezelfde interesses wordt beïnvloedt.”
Interesses die Raoul Warocqué deelde met de
inwoners van Morlanwelz. Toen het kasteel in
december 1960 afbrandde, schoten die
inwoners massaal te hulp om de beroemde
verzamelingen uit de vlammen te redden, wat
voor 95 % ervan lukte. Het huidige museum is
op dezelfde plaats gebouwd en werd ingewijd
in 1975.

39

nr. 52

Cultuur

Van waar komt het getoonde archeologisch
materiaal?
Een deel komt natuurlijk uit onze collecties. Maar een
twintigtal andere, hoofdzakelijk Waalse instellingen,
hebben ons ook voorwerpen uitgeleend, zoals de archeologische musea van Namen en Doornik, maar vooral
het Waals Erfgoedagentschap, dat onze voornaamste
uitlener is. Er komen ook kostbare voorwerpen uit het
archeologisch museum van Saint-Germain-en-Laye,
nabij Parijs, en uit het Rijksmuseum van Leiden, in
Nederland. Dankzij die verscheidenheid hebben we een
kijk op volkeren met verschillende kenmerken.
Wanneer je voorwerpen ziet uit een necropool in
Broechem, bij Antwerpen, dan merk je aanzienlijke
verschillen tussen de Franken uit het Waalse gebied en
die uit het Vlaamse, dicht bij de zee.

Glazen zonder voet gingen van
hand tot hand !
Deze voetloze beker is uitzonderlijk
door zijn netwerkversiering. In de tijd
van de Merovingers werden er grote
banketten gehouden, waardoor de
vorst en de vooraanstaanden hun
onderlinge banden konden
verstevigen, meer bepaald door uit
dezelfde beker te drinken. Aangezien
die niet kon staan, moest men hem
van hand tot hand doorgeven of hem
in één teug leegdrinken !

Buitengewone schaatsers
In Hoei werden er ook… ijsschaatsen opgegraven. Ze waren
gemaakt van een gezaagd, bijgesneden en gepolijst runderbot en
werden vervolgens met touw rond lederen schoeisel bevestigd. Dat
stukje huisvlijt toont aan dat de Merovingische samenleving
kringloopeconomie kende : alle delen van een dier hadden hun nut.
Op dezelfde site werden er ook resten van een slede gevonden.

EEN «ESCAPE ROOM»
VOOR GEZINNEN
Na het museumbezoek is het tijd voor plezier,
namelijk voor een familieactiviteit in een bubbel
van maximum zes personen. De deelnemers
worden “opgesloten” in een ruimte en moeten
raadsels oplossen om er uit te ontsnappen. De
pitch ? Er doen zich in het museum rare dingen voor
ten tijde van de laatste Warocqué! Wat is het
geheim, of is het een vloek ? ...
Info en boekingen : www.charleroom.be
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JAARTALLEN
342
De Salische Franken vestigen
zich als bondgenoten binnen
het Romeinse rijk, in het noorden
van Gallië.
•
476
De Germanen zetten de laatste
West-Romeinse keizer af. Dit
betekent het einde van de oudheid
en het begin van de middeleeuwen.
•
457-458
Childeric, de eerste (erkende) koning
van de Merovingische dynastie.
•
508 (?)
Clovis, zoon van Childeric en eerste
koning van alle Franken, wordt
gedoopt te Reims. Begin van de
band tussen de Gallo-Romeinse
clerus en de Frankische monarchie.
•
511
Dood van Clovis en verdeling
van het Frankische koninkrijk
tussen zijn vier zonen.
•
613 tot 639
Chlotarius II en daarna Dagobert I
zijn koning van heel het
Frankische rijk.
•
732
Onder de leiding van Karel Martel
verslaan de Franken de Arabieren
te Poitiers. Die overwinning is een
belangrijke stap in de vestiging
van de Karolingische dynastie.
•
751
Afzetting van de laatste
Merovingische koning, Childeric III,
door de hofmeiers. In 754 wordt
Pepijn de Korte de eerste
Karolingische koning.
•
800
Karel de Grote, zoon van Pepijn
de Korte en koning van de Franken,
wordt tot keizer gekroond.
Zijn rijk zal zich uitstrekken van
West- tot Midden-Europa.
•
924
Einde van het Karolingische rijk.

HET GRAFMEUBILAIR
VAN KONINGIN AREGONDE
De directie van het Museum van Mariemont heeft met alle middelen – maar vruchteloos –
getracht om de schat van Childeric I in leen te krijgen. Diens graf werd in 1653 ontdekt en
een deel ervan wordt bewaard in de afdeling Munten, medailles en oudheden van de
Nationale Bibliotheek van Frankrijk. “De Fransen vreesden te zeer dat er iets zou misgaan
met de kostbare relieken van degene die ze beschouwen als de eerste koning van Frankrijk”,
vertelt Marie Demelenne. “Maar na jarenlang onderhandelen hebben we van het nationaal
Museum voor Archeologie van Saint-Germain-en-Laye de grafschat in leen kunnen krijgen
van koningin Aregonde, echtgenote van Chlotarius I en moeder van Chilperic I, die heersten
in de 6e eeuw. Ze heeft zich laten begraven met haar koninklijke juwelen: haar ring met het
monogram waardoor ze kon worden geïdentificeerd en een reeks persoonlijke juwelen
(fibula’s, oorbellen, een grote speld, een gordel garnituur…), in totaal slechts een twaalftal
unieke stukken. Het gaat echter om het grafmeubilair dat volledig is, in tegenstelling tot de
schat van Childeric, die in de 19e eeuw werd geplunderd. Daarom vinden we die van de
koningin kostbaarder.”

MUSEUM VAN MARIEMONT

Chaussée de Mariemont 100
B-7140 Morlanwelz
+32 (0) 64 27 37 41
info@mariemont.be

www.musee-mariemont.be
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Het Provinciaal
Paleis
van Aarlen
EEN STICHTELIJK
VERHAAL !

AARLEN

© Mireille Neuberg

Luxemburg
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Het Provinciaal Paleis van Aarlen werd gebouwd tussen
1845 en 1849. Het is een iconisch gebouw van de hoofdstad
van de provincie Luxemburg. Het bouwen ervan, dat verband
hield met het verdelen van het grondgebied tussen België en
Luxemburg, getuigt van de buitengewone ontwikkeling van
de stad in de 19 e eeuw.
I Quentin Deuxant

I

ndien u al eens op de Place Léopold in Aarlen bent geweest,
hebt u zeker het Provinciaal Paleis gezien, dat een volledige
kant van dat plein in beslag neemt. De beschermde gevel
ervan is immers heel indrukwekkend. Het biedt tegenwoordig al het nodige comfort voor de woning van de gouverneur
en voor de kantoren van de leden van zijn kabinet, maar dat
was niet altijd het geval. “Enkele jaren na de daadwerkelijke splitsing van Luxemburg, besloot men in 1839 een nieuw plein en vervolgens een echt provinciepaleis te bouwen”, vertelt Jean-Marie
Triffaux, een Aarlense historicus. “In 1843, naar aanleiding van
het eerste bezoek van koning Leopold I, werd het naar hem genoemde
plein aangelegd. Dat ligt buiten de historische stadskern, die nog wordt
omringd door de vroegere vestingen. Dankzij de steun van JeanBaptiste Nothomb, een uit Aarlen afkomstige volksvertegenwoordiger,
werd het provinciepaleis tussen 1845 en 1849 langs de Place Léopold
gebouwd. Voordien beschikte het provinciebestuur over tamelijk
ongeschikte ruimtes in een gebouw tegenover het huidige stadhuis.”

Een kamer voor de koning
Het provinciepaleis van Aarlen werd ontworpen door de
Bergense architect Albert Jean-Baptiste Jamot die, na zijn
opleiding aan de Koninklijk School voor Schone Kunsten van
Parijs, stadsarchitect van Aarlen was geworden. Het paleis in
neoklassieke stijl werd gebouwd met materiaal uit Luxemburg
(steen uit Eischen) en uit België (zand uit Mussy en Latour,
leisteen uit Herbeumont en La Géripont). Op het gelijkvloers
zijn er twee rijkelijk versierde salons en een feestzaal voor
ontvangsten. Op de verdieping treft men de kantoren van het
bestuur en die van de gouverneur aan, alsook de privévertrekken
van deze laatste. In het paleis staat er ook een kamer ter
beschikking van de koning, wanneer die in de streek is. “Leopold
I heeft er minstens drie keer overnacht”, zegt Jean-Marie Triffaux.
“Maar door de ontwikkeling van het vervoer werd die kamer in de
loop der jaren steeds minder gebruikt …”

© Mireille Neuberg

Al die gebouwen werden nauwelijks
beschadigd sinds het optrekken ervan.
Er ontstond enkel een dakbrand tijdens
de Eerste Wereldoorlog.

Verder heeft het paleis nog een aantal bijgebouwen. Er werden
stallen, een garage en een conciërgewoning toegevoegd, alsmede
een gebouw waar de Provincieraad zetelt. Al die gebouwen
werden nauwelijks beschadigd sinds het optrekken ervan. “Er
ontstond enkel een dakbrand tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor het
overige is er aan het gebouw niets veranderd, behalve enkele renovaties,
meer bepaald die van de Provincieraad, een twintigtal jaar geleden”,
legt de historicus uit.
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Tot die andere gebouwen behoorde het
Gerechtshof, dat vanaf 1864 aan de Place Léopold
werd gebouwd, alsook privé-eigendommen die
heel dat plein zouden omringen, zoals het
gebouw van de Nationale Bank van België (1881)
en het postgebouw (1892). Voor het opvangen
van de vele reizigers die per trein aankwamen,
werd er in 1884 een nieuw station gebouwd.
Die stedenbouwkundige ontwikkelingen deed
Aarlen groeien en de stad met de grootste
bevolking in de provincie Luxemburg worden.
Vandaag telt ze immers vijfmaal meer inwoners
dan in 1830.

© Mireille Neuberg

© Mireille Neuberg

© Mireille Neuberg

Een mijlpaal in de ontwikkeling van
Aarlen
Het Provinciaal Paleis, met zijn boomrijk park
aan de achterzijde, is slechts één van de gebouwen die tijdens heel de 19e eeuw werden opgetrokken om de nieuwe provinciehoofdstad te
voorzien van de bij haar status passende infrastructuur. “In 1839 vestigen alle besturen zich van de
ene dag op de andere in Aarlen: scholen, leger, provincieambtenaren ... Al die mensen moesten een
geschikte werkomgeving krijgen. Het is dan ook in die
periode dat de stad de grootste stedenbouwkundige
werken ooit kende”, aldus Jean-Marie Triffaux.
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DE HEIKELE
AFSCHEURING VAN
HET GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG

© Collection Jean-Marie Triffaux

Hoewel het provinciepaleis deel uitmaakt van onze omgeving,
ligt dat vandaag toch niet zo voor de hand dat het in Aarlen
werd gebouwd. Er zijn immers centraler gelegen plaatsen die
in de eerste jaren van het koninkrijk België de titel van hoofdstad van de provincie Luxemburg hadden kunnen opeisen.
Om te begrijpen waarom Aarlen als hoofdplaats werd gekozen,
moeten we even de geschiedenis induiken. In 1815 had Willem
van Oranje, de koning van Nederland, het Groothertogdom
Luxemburg gekregen als compensatie voor het verlies van zijn
privé-eigendommen aan Pruisen. In die tijd omvatte het
Groothertogdom ook de huidige provincie Luxemburg. Na de
Belgische onafhankelijkheidsstrijd werd er in 1831 een conferentie georganiseerd in Londen. Daar namen de toenmalige
grootmachten aan deel (Rusland, Pruisen, Oostenrijk, Frankrijk
en Groot-Brittannië), om de grenzen van de Belgische Staat
vast te leggen. Na zijn onafhankelijkheid omvatte België ook
heel het Groothertogdom Luxemburg en een deel van
Nederlands Limburg. Maar Willem van Oranje wilde dat bij
wijze van compensatie verkregen Groothertogdom natuurlijk
niet verliezen.

Walen aan de ene kant, Germanen aan de andere
Na lange onderhandelingen werd er uiteindelijk besloten aan
Willem van Oranje een goed derde van het Groothertogdom
(met de stad Luxemburg) te laten, en het overige deel toe te
wijzen aan de Belgische Staat. De splitsing gebeurde op taalkundige grond : de ‘Waalse’ gebieden, waar men Frans spreekt,
gingen naar België, en de Germaanstalige delen gingen naar
Luxemburg. Onder druk van Frankrijk, dat geen goed oog had
in een Germaanse enclave ten noorden van Longwy, werd
Aarlen ten slotte toegewezen aan België, hoewel het Luxemburgs
daar de meerderheidstaal was. In ruil daarvoor zou er aan de
Nederlandse vorst een deel van Limburg worden gegeven. Het
Verdrag der XXIV Artikelen, of Verdrag van Londen, maakt
die beslissing officieel. Het zal echter pas in 1839 worden ondertekend door Willem van Oranje, die zeer lang aarzelde om een
deel van zijn privébezit af te staan.

In 1831 wordt Aarlen echter gekozen als
hoofdstad van die ‘grote’ provincie
Luxemburg, en niet de stad Luxemburg.

Aarlen werd provinciehoofdstad uit voorzichtigheid
In afwachting van die handtekening, was het dus statu quo : het
Groothertogdom Luxemburg, met inbegrip van de gelijknamige
Belgische provincie, maakte deel uit van België. In 1831 wordt
Aarlen echter gekozen als hoofdstad van die ‘grote’ provincie
Luxemburg, en niet de stad Luxemburg. Waarom ? “Ondanks het
teruggeven van het Groothertogdom aan Willem van Oranje, bleef er
een Pruisisch garnizoen in Luxemburg-stad gekazerneerd, aangezien
het Groothertogdom deel uitmaakte van de Duitse Statenbond.
Bovendien was de gouverneur van de stad een orangist. Om alle gevaar
te vermijden, werd de hoofdstad dus vanaf het begin verplaatst naar
de tweede grootste stad van het Groothertogdom, namelijk Aarlen. Die
aanvankelijk voorlopige beslissing werd in 1839 definitief met de
afsplitsing van het Groothertogdom”, legt Jean-Marie Triffaux uit.
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IN DE VOETSPOREN VAN

Vincent Van Gogh
Van 1879 tot 1880 trekt een zekere
Vincent Van Gogh naar de Borinage, waar de
industriële revolutie woedt. Bij die mijnwerkers gaat
hij de ernstige schoonheid van het leven ontdekken,
die de basis van zijn werk zal vormen. Daarom is
de Van Gogh-route – met fiets of mountainbike –
in de Borinage zo aangrijpend.

MONS
Henegouwen

Afstand : circuit van 38 km
Moeilijkheidsgraad: laag
Bebakening : knooppunten
11, 62, 50, 67, 76, 78, 67, 70, 54,
60, 59, 93, 85, 76, 67, 1, 62, 11
Vertrek : Grote Markt van Bergen

K

ort na ons vertrek vanuit Bergen, rijden we door de
mijnlandschappen van de Borinage, die nu
aangenaam groen zijn, maar in de tijd van Van Gogh
getekend waren door slakkenbergen en mijnschachten. In de helft van de 19e eeuw telt men er 23 mijnen en
63 schachten, waarin 20 000 arbeiders soms tot twaalf uur per
dag werkten tegen een hongerloon. Kort na knooppunt 62 zien
we de eerste grote slakkenberg. Die symbolen van de
mijnlandschappen van de Borinage hebben nu hun hardheid
ingeruild voor een zeldzame biologische diversiteit. De Héribus
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is een stralend groene berg geworden. Sprinkhanen en
zwaluwstaartvlinders baden er in de zon. Bij de aanblik van die
natuurlijke resten kan onze verbeelding een duik in dat verleden
maken.
Na een mooie rit op het wandel- en fietspad van het Ravel,
komen we na kilometer 10 bij de PASS, de vroegere steenkoolmijn van Crachet-Piquery, waarvan de grote schachtbok
boven het landschap uitsteekt. Het door architect Jean Nouvel
gerestaureerde interactieve wetenschappelijk museum draagt
nog de sporen van dat verleden.
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EEN TOEKOMSTIG KUNSTENAAR MET EEN GROOT HART
De tijd die Vincent Van Gogh in de Borinage doorbracht, is miskend maar cruciaal voor zijn artistieke ontwikkeling.
De jonge Nederlander komt in november 1878 aan in het station van Pâturages. Hij komt niet als kunstenaar –
althans weet hij dat zelf nog niet – maar als zelfstandig predikant. En hij wil die mijnwerkers helpen, die tot de
ongelukkigste van Europa behoren. Hij gaat vol ijver en zelfs overdreven prediken. Dat irriteert zijn oversten, die
zijn mandaat niet vernieuwen omdat hij zogezegd niet geschikt is om te prediken… Vincent wordt zwaar depressief.
“Als ik niet meer studeer, niet meer zoek, dan ben ik verloren ; wee mij…”, schrijft hij naar zijn broer Theo.
De tekeningen die hij nadien nog zal maken in de Borinage, zullen hem zijn weg helpen vinden : een hemelse
en artistieke weg.

De mijnwerkers van de Agrappe in Frameries
In Frameries komen we langs de Place de l’Agrappe, die
ons herinnert aan de drama’s die zich daar hebben
afgespeeld. De nu verdwenen mijn met dezelfde naam
was een mensenverslindster : in april 1879 kwamen
meer dan 120 mijnwerkers om door grauwvuur. We
vinden daar het spoor van de kunstenaar terug. Tijdens
de ramp trachtte Vincent de overlevenden te helpen. De
in opstand gekomen mijnwerkers luisterden enkel nog
naar ‘dominee Vincent’, die ze vertrouwden. Die drang
tot het uiterste om mensen te helpen, lijkt al een
voorafspiegeling van de uitbundigheid van zijn latere
werk.
Kort na Frameries komen we in de nauw met elkaar
verbonden dorpen Pâturages en Wasmes. Je vindt
moeilijk de weg in die ten westen van Bergen gelegen
stratendoolhof. Voor zijn broer Theo, beschreef Van
Gogh die huizen als volgt : “Die hutten waar het licht
vriendelijk door de ramen met hun kleine ruitjes schijnt,
liggen verspreid langs de verzonken paden…” Net zoals zijn
werk, zijn de brieven die Van Gogh in de Borinage
schreef, buitengewoon elegant en ontroerend. Wie ze
leest, voelt mee met die verrassend moderne man.

HET DENIS-HUIS
IN PETIT-WASMES
De kunstenaar leeft te midden van
de mijnwerkers. In Wasmes wijdt hij
zich met hart en ziel aan zijn
evangelische zending. Vanuit zijn
kamer kijkt hij uit op de mijn van
Marcasse, die hij zal bezoeken. In
het prachtig gerestaureerde huis
vindt men facsimile’s van de brieven
die hij in Wasmes aan zijn broer
Theo schreef. Wie ze leest, ontdekt
heel de menselijkheid van de
schilder. Bij visitMons
(www.visitmons.be) kun je
rondleidingen aanvragen.
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Ontsnap met de fiets

Het Denis-huis in Wasmes
Toen hij dominee was, predikte Vincent in het “Salon de Bébé”,
een vroegere danszaal. We komen er per fiets langs, na de
rotonde waar zich het borstbeeld van Van Gogh bevindt. We
rijden door die stille buurten, waar het leven onder de grond
lijkt gebleven. Na de volgende helling, komen we in PetitWasmes. Even voorbij de kerk komen we langs de Rue de PetitWasmes dicht bij de plek waar de schilder heeft gewoond. Op
de hoek van de Rue Wilson, staat het Denis-huis, dat helemaal
in het rood werd gerestaureerd door plaatselijke ondernemingen
en door leerlingen van het provinciaal lyceum van HornuColfontaine. Je kunt er een heel sober ingerichte kamer bezoeken, waar de kunstenaar had kunnen wonen. Door het kamervenster zien we de ruïnes van de steenkoolmijn van de
Marcasse. Vincent hoefde zijn neus maar buiten te steken om
bij zijn vrienden, de mijnwerkers te zijn.

Schetsen van mijnwerkers in de Grand Hornu
Langs een klein stukje Ravel komen we dan op de site van de
Grand-Hornu (knooppunt 59) en zijn slakkenbergen. De weg
gaat omhoog en daalt dan weer af naar een ander valleitje. Met
een vouwstoeltje onder de arm en een doos op de rug, trok Van
Gogh erop uit om portretten van de mijnwerkers te schilderen,
die hij hun dan gaf… Hoeveel tekeningen zijn er zo verloren
gegaan ? In het begin zijn die schetsen stuntelig, maar ze leggen
het echte leven vast, of dat nu mooi of lelijk is. Zijn werk is
aangrijpend doordat Vincent zich helemaal heeft ondergedompeld in het leven van de arbeiders en de boeren uit zijn tijd. Die
mannen en vrouwen lopen gebogen onder de last van de
armoede. Hij tekent wat hij ziet en schetst die dappere mensen,
die in de vroege ochtend naar de mijn trekken of die aardappelen rooien uit de bevroren grond. Het lot van de mens zal het
wezen zelf van zijn werk zijn.

De ruïnes van de steenkoolmijn van de Marcasse.

LE GRAND HORNU EN HET MAC’S
Deze vroegere steenkoolmijn, die representatief is voor de 19e eeuwse industrie,
ontstond uit een echt stadsproject voor productiviteit. Het geschiedkundig deel
wordt aangevuld met tijdelijke tentoonstellingen over design en toegepaste en
hedendaagse kunst in het Mac’s. Daar ontstaat bovendien die combinatie van
herinnering en hedendaagse aanpak. Ook al heeft Van Gogh er niet geleefd
toch heeft het team van cineast Vincente Minelli er enkele sequensen opgenomen
voor de Van Gogh-film Lust for Life (www.grand-hornu.eu).

48

Ontsnap met de fiets

nr. 52

HET VAN GOGH-HUIS IN CUESMES
Kort na zijn verblijf in Wasmes en zijn ontgoocheling omdat hij er niet meer mocht
prediken, trekt Vincent Van Gogh naar Cuesmes, in het huis van Charles Decrucq,
een ploegbaas van de mijn. Hij blijft er meer dan een jaar. Hoe hij zijn tijd gebruikt,
weten we niet, maar het is zeker dat hij zijn kunst tot uitdrukking zal brengen in de
streek. Het huis van de schilder werd bijna een eeuw lang verwaarloosd, maar in 2015
is het volledig gerenoveerd en het vormt nu een onvervangbare herdenkingplaats.
De scenografie roept het dagelijks leven van de kunstenaar in de Borinage op.
Rondleidingen in het museum kunnen worden geboekt via visitMons
(www.visitmons.be).

Op tien jaar tijd zal deze schilder van het licht het
steenkoolzwart inruilen voor het azuurblauw van de Provence
en het geel van de zonnebloemen ...

Deze uitstap, die wordt aangeboden
dankzij het partnerschap met uitgever
Olivier Weyrich, is ontleend aan de glossy
“10-Découvertes”, die werd opgesteld
door twee fietsdeskundigen, nl.
Pierre Pauquay en Olivier Béart.

Cuesmes, waar een roeping ontstond
We nemen opnieuw het Ravel om terug te keren naar Bergen.
We rijden bijna vier kilometer in de andere richting over de
weg die we bij het heengaan volgden. Aan kilometer 34, juist
voor de brug, verlaten we het Ravel, maar in plaats van rechts
af te slaan en de spoorweg over te steken, draaien we naar links,
in de richting van Cuesmes. Voorbij het midden van het dorp
nemen we de Rue du Chemin de Fer om links de Rue du Pavillon
in te slaan. Een beetje verder staan we, midden in het groen,
voor het Van Gogh-huis, zijn tweede woonst in de Borinage.
Vincent hokte meer dan een jaar in een kamertje waar hij dag
en nacht zwoegde om zijn kunst te verbeteren en andere werken
te kopiëren. Hij schildert alsmaar sneller : op één enkele dag
voor dolle landschappen en enkele uren voor een portret… In
augustus 1880, vóór hij naar Brussel verhuist, schrijft hij naar
zijn broer dat hij schilder wil worden. In het lijden van de
19e eeuwse Borinage heeft Vincent zijn ziel gegeven voor het
ontstaan van een oeuvre. Op tien jaar tijd zal deze schilder van
het licht het steenkoolzwart inruilen voor het azuurblauw van
de Provence en het geel van de zonnebloemen …
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De bierroute in Europa

STILTE,

Lutgardis waakt …

Bijna zes eeuwen lang leefde er in de abdij van
Aywiers, in Couture-St-Germain, een communiteit
van cisterciënzerzusters die hun eigen brouwerij
hadden. In 2017 bracht die legendarische plaats
de van bier bezeten broers Augustin en Victor
Limauge op het idee van een gedurfd
ondernemersproject met historische allures.

LASNE
Waals-Brabant

I Muriel Lombaerts

A

ugustin studeerde voor handelsingenieur en
verbleef daarna enige tijd in China en in de
Verenigde Staten, terwijl Victor marketing
en bedrijfsbeheer studeerde, gevolgd door een
jaar in Engeland. De broers, die behoren tot de vijfde
generatie van de Limauge-familie, dewelke eigenaar is
van de gebouwen van de abdijsite van Aywiers en zeer
gehecht is aan die plek te Lasne, beslissen er een project
op te starten.
“De abdij, die uit 1215 stamt en in 1794 gedeeltelijk werd
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verwoest tijdens de Franse Revolutie, heeft geen kerk en geen
klooster meer”, leggen ze uit. “Maar zodra je de grote
toegangspoort binnengaat, zie je aan de rechterkant een
gebouw waarin de vroegere brouwerij was ondergebracht.
Bijna 600 jaar lang brouwden de cisterciënzerzusters er bier
voor hun eigen consumptie, en verkochten er ook hun
overproductie. In die tijd was het, dankzij de aseptische
eigenschappen ervan, minder gevaarlijk bier te drinken dan
water uit de rivier, ook al scheen dat van Aywiers goed te zijn
voor de gezondheid.”

De bierroute in Europa

Een blond, een wit, een amberkleurig en een
biologisch bier
Om de geschiedenis van de abdij weer tot leven te wekken,
bestudeerden Augustin en Victor, die al amateurbrouwers
waren, de Belgische markt. Ze besloten de eertijdse recepten,
die weinig alcohol bevatten, niet te gebruiken, maar veeleer
moderne bieren te creëren. In 2017 beginnen ze hun avontuur
met de ‘Lutgarde blonde’, als verwijzing naar de meest bekende
zuster van de abdij. “Ons eerste bier was licht gehopt en verfrissend.
Met twee hopsoorten – Mosaic en witte Hallertau – worden de bloemen
en fruittoetsen versterkt dankzij de ‘dry hopping’ of ruwe hopping.
We hebben het bier uitgebracht naar aanleiding van het Feest van de
Planten en de Tuin van Aywiers, dat onze moeder elk jaar
organiseerde. Daarna hebben we het witbier met natuurlijke
cactusextracten gemaakt. Met zijn verfijnde citroentoets en een
nasmaak van appel, is het een zeer dorstlessend bier. De IPA is dan
weer een amberkleurig bier met een mooi evenwicht tussen bitterheid
en de smaak van citrusvruchten. De aroma’s van exotisch fruit maken
er een bijzonder bier van, met een alcoholgehalte van 6,5 °. Onze drie
bieren werden bekroond tijdens de European Beer Challenge 2020.”
Dat succes en die medailles (goud, dubbel goud en zilver) zijn
beide broers niet naar het hoofd gestegen want ze blijven
ondernemen. “Ons nieuwste bier is een pils, een gewaarborgd
biologisch bier van hoge gisting met 5 % alcohol, dat we hebben
ontworpen voor onze Brusselse bar.” ‘Chez Lutgarde’, aan het SintKatelijneplein, werd geopend in juli 2020, in volle Coronacrisis.
“We hebben in september moeten sluiten, maar we blijven onze bieren
verkopen via onze gebruikelijke kanalen.”

BRASSERIE LUTGARDE

Rue de l’Abbaye 14
B-1380 Lasne
+32 (0) 476 60 49 75
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Met lokale producten
Vandaag heeft de jonge onderneming een vrij stabiele omzet,
ook al werd de groei vertraagd door het sluiten van de horeca.
Het duo en zijn drie medewerkers blijven optimistisch. Ze geven
de voorkeur aan korte ketens en willen vooral aanwezig zijn
op de Belgische markt, meer bepaald in Waals-Brabant, en zich
dan ontwikkelen in Wallonië en Brussel. “We hebben sommige
bieren in beperkte oplage verkocht en die gingen heel vlot van de hand.
Het laatste bevatte honing van de abdijbijen. Het volgende zal gemaakt
zijn met het sap van onze beuken en we willen er nog een ander
brouwen met water van de abdij of met bloemen, om de dichtstbijzijnde
ingrediënten te gebruiken. Op termijn willen we niet enkel onze
brouwsels maken, maar – ook al vergt dat veel investeringen – onze
eigen brouwerij uitbreiden en hop, mout enz. kweken. En op de site
ook een winkeltje voor andere plaatselijke producten openen en zelfs
evenementen organiseren om gezellige momenten met onze bieren te
delen.”
www.lutgarde.eu

DE HEILIGE LUTGARDIS
Op het logo staat een dappere kloosterzuster,
zoals de heilige Lutgardis, met de vinger op de
lippen als verwijzing naar haar zwijggelofte en
met op de achtergrond een ets van de abdij.
De heilige Lutgardis (1182-1246), patrones van
Vlaanderen, was een christelijke mystica. Toen
ze 17 was, zou Christus haar zijn verschenen en
haar hebben overtuigd om naar het klooster te
gaan. Ze weigerde abdis te worden in
Tongeren en besloot naar de abdij van Aywiers
te verhuizen om daar in gebed en nederigheid
te leven. De heilige Lutgardis mocht haar leven
dan wel in stilte en vasten aan Christus hebben
gewijd, dat verhinderde haar niet haar dorst te
lessen met bier dat door haar goede zorgen
was gebrouwen…
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THE PLACE
TO BE WAW !
— 	In de voetsporen van de ‘Ambassadeurs’
De Centre Ardenne-sterrenwacht
van Neufchâteau
Ja, ook buiten Ukkel zijn er sterrenwachten ! Ons land kent er vijf
die openstaan voor het publiek en zich bezighouden met het verkennen van het heelal en het populariseren van de astronomie. Eén
daarvan ligt in Wallonië, namelijk de Centre Ardenne-sterrenwacht
van Neufchâteau. “Omdat ze helemaal op de buiten ligt, in Grapfontaine,
hebben waarnemingen daar het minst last van lichtvervuiling”, benadrukt
directeur Gilles Robert. “Terwijl je in Brussel maar een tiental sterren
aan het firmament kunt zien, hebben wij het geluk dat het er ongeveer
2500 zijn, als het wat meezit.”
De Centre Ardenne-sterrenwacht, die een afdeling is van de
Naturalistenkringen van België, verwelkomt en begeleidt allerlei bezoekers (gezinnen, schoolklassen, verenigingen,
ondernemingen) die enkele uren, een dag of een nacht komen kennismaken met de sterrenwacht en haar instrumenten
en die het uitspansel leren bekijken of hun kennis verbeteren.
“Uitzonderingen daargelaten, moet je boeken voor een bezoek. Het programma wordt naar wens opgesteld bij de voorafgaande contactname met de bezoekers. Naast het observeren van de sterren met onze telescopen, wat natuurlijk enkel ’s nachts kan, en een reis
onder de planetariumkoepel, kunnen de bezoekers ook een didactische uiteenzetting naar wens krijgen, bijvoorbeeld over planeten,
verduisteringen, zonsopgangen, getijden enz. Die voordrachten
worden aangepast aan het publiek”, onderstreept de directeur,
die erop wijst dat de toegang tot een van de zeven koepels
van de sterrenwacht werd aangepast om ook personen met
beperkte mobiliteit te kunnen ontvangen. “Onder verwijzing
naar het liedje van Jacques Brel, noemen we die de ‘bereikbare ster’.”
Als je een originele activiteit zoekt, kun je een ongebruikelijke nacht doorbrengen onder de koepel van het planetarium die tot slaapkamer voor twee personen werd omgevormd, terwijl het uitspansel in werkelijke tijd verandert
boven je hoofd. “Het volledige pakket omvat ook een didactische
uiteenzetting naar keuze met een van onze gidsen, het uitspansel
bekijken met de telescoop en het ontbijt.”
www.observatoirecentreardenne.be
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Het kasteel van Moha in Wanze

© Château de Moh

a

© Château de Moha

Het nu beschermde feodale kasteel van Moha is de getuige van
het samengaan van een opvallend historisch erfgoed en een
even merkwaardige flora en fauna. Het ligt te midden van een
natuurpark, op een rotsachtige berguitloper aan de samenvloeiing van de Mehaigne en de Fosseroule. De kasteelsite is
130 meter lang. Tijdens de middeleeuwen hebben de Graven
van Moha en die van Dasbourg, alsook de Luikse prins-bisschoppen elkaar opgevolgd om die onneembaar geachte versterkte burcht te bouwen en te verdedigen. Maar met een list konden de inwoners van
Hoei ze op 6 mei 1376 toch veroveren. Op die dag werd er een einde gesteld aan de glorietijd
van Moha. De resten, die grotendeels dateren van de 12e en de 14e eeuw, getuigen vandaag
nog van het belang van die plaats, die door de Belgische Staat werd aangekocht om er verstevigingswerken en opgravingen uit te voeren.
In dit middeleeuwse kamp brengen ridders, gevechten en vertellers de lokale geschiedenis
weer tot leven, terwijl er talrijke feesten plaatsvinden in het kasteel van Moha, dat vanaf de
paasvakantie zijn deuren zal openen voor het publiek. “En wanneer de lockdownmaatregelen in
verband met Covid worden opgeheven, zullen we de gezinnen een ‘escape game’ aanbieden”, aldus Fanny
Dominique, die instaat voor de coördinatie van de plaats. De pitch? Om te ontsnappen aan de inquisiteur die ze tot de
brandstapel wil veroordelen, moeten de deelnemers in een kelder van het kasteel het bewijs van hun onschuld vinden …
Vanaf het begin van de zomer zal men via de vroegere spoorlijn met een draisine (railvoertuig) naar het dorp Moha in
het centrum van Wanze kunnen rijden.
https ://chateaumoha.be/

De abdij van Aulne in Thuin
De abdij van Aulne die, tussen Thuin en Charleroi in een groen schrijn aan de oever van de Samber ligt, is een statige
site die tot het uitzonderlijke erfgoed van Wallonië behoort. In de zomer schuift men er aan om vanaf de ruïnes te
wandelen langs een van de zeer mooie paden, om een ter plaatse gebrouwen bier te drinken of om deel te nemen aan de
ontspannings en vrijetijdsactiviteiten.
Het zou nochtans dwaas zijn om ernaar toe te gaan zonder de ruïnes te hebben bezocht en zonder een blik te hebben
geworpen op de boeiende geschiedenis van de abdij die in de 7e eeuw door een berouwvolle boef opgericht werd en
tijdens de Franse Revolutie afbrandde en dan door een woedende
bevolking werd geplunderd.
Tussen die twee gebeurtenissen moest Aulne-la-Bénédictine
veel invasies ondergaan, werd ze bij het prinsbisdom Luik
gevoegd en werd Aulne-la-Riche, een bloeiende cisterciënzerabdij die haar buurabdij, Lobbes-la-Savante, beconcurreerde.
De langs heel het traject opgestelde panelen zullen de bezoekers
heel wat bijbrengen over de geschiedenis van de abdij en het
leven van de cisterciënzermonniken.
https://abbayedaulne.be
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Het toeristisch treintje van Rebecq
Zin in een origineel uitstapje in het westen van Waals-Brabant ? Van eind april tot eind
september voert de Petit Train du Bonheur (of de Kleine Gelukstrein) groot en klein op
zon- en feestdagen door de omgeving van Rebecq (Roosbeek). Dit toeristentreintje
vertrekt uit het vroegere station van de gemeente, volgt een stuk van lijn 115 (Eigenbrakel
– ’s Gravenbrakel) die langs de Zenne loopt, biedt een prachtig uitzicht over de Vogelvallei,
volgt dan lijn 123 (Edingen – ’s Gravenbrakel) en eindigt zijn reis in Rognon, op de plaats
van het vroegere dorpsstation. De terugreis verloopt langs dezelfde route, maar dan in
omgekeerde zin en met een halte aan Blok U, de stelplaats van Rail Rebecq Rognon, waar
de reizigers een verfrissing kunnen gebruiken en het rollend materieel bewonderen van
de vzw die dit toeristentreintje doet rijden. De uitstap is 7,6 kilometer lang en duurt
ongeveer 1u20.
“Dit seizoen zullen de rijtuigen worden getrokken door een diesellocomotief, want onze uit
Duitsland afkomstige stoomlocomotief dateert van 1928 en wordt nu gerestaureerd”, benadrukt
Micheline François, de voorzitster van Rail Rebecq Rognon, die ook instaat voor het
beheer van het spoor en het onderhoud van de machines.
www.rail-rebecq-rognon.eu

Het Museum van het Land
van Ourthe en Amblève
in Comblain-au-Pont
Op de spoorlijn Luik-Marloie, aan de samenvloeiing van de Ourthe
en de Amblève, ligt Comblain-au-Pont als een doorgang van de
Ardennen naar het Land van Luik. Samen met de Abîme-grot is het
Museum van het Land van Ourthe en Amblève, dat zich in een oude
beschermde pastorij bevindt, een van de parels van die kleine
gemeente, met haar goed bewaarde leefomgeving, haar uitzonderlijke landschappen en haar vele natuurlijke rijkdommen.
Het museum met zijn 6000 stukken is een echte regionale culturele
trekpleister dankzij de tentoonstellingen, de voordrachten en de animaties voor
kinderen en volwassenen. Het beschrijft de evolutie van de mens in de streek en
biedt een unieke reeks multidisciplinaire opgravingen op regionale sites, vanaf de
prehistorie tot de middeleeuwen. Daaronder bevinden zich de fossiele grot van
Belle-Roche (oud-paleolithicum, Sprimont), de Walou-grot (Trooz) waar men sporen
van een Neanderthaler vond, alsook beenderen van de wolharige mammoet en dito
neushoorn, de mesolithische site van la Roche aux Faucons (Esneux), waar men veel
gereedschap (messen, bijlen, boren …) aantrof, en de Romeinse villa van Raideux
(Comblain-au-Pont).
Tot eind augustus wordt dat permanente museumtraject aangevuld door de tentoonstelling “Cheval, raconte-moi ton
histoire”, dat gaat over de verschillende wijzen waarop paarden in de streek van Ourthe en Amblève werden gebruikt.
www.maisondesdecouvertes.be
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— Very nice !
Waterloo als moutvlakte …
De hoeve van Mont-Saint-Jean, die in de streek bekendstaat als het “Ziekenhuis van de Engelsen”, is
opnieuw een Britse reisbestemming geworden doordat zakenman Anthony Martin (van Martin’s Pale
Ale, van de Gordon Scotch en van brouwerij Timmermans) eigenaar werd van wat juist voor de
tweehonderdste verjaardag van de Slag van Waterloo nog slechts een bouwval was. Nadat er onder de
hoede van zijn zoon Edward een brouwerij werd in ondergebracht, is die mooie en typisch Brabantse
hoeve uit het midden van de 17e eeuw nu volledig gerestaureerd en werd ze in 2017 een distilleerderij die
gin en whisky maakt. Ook die wordt geleid door dezelfde Edward, die in Edinburg een jaar lang les volgde
om de geheimen te ontdekken van het maken van
een whisky, die – heel origineel – gebaseerd is op
het Waterloo-bier, wat er een bloemenparfum aan
geeft.
“Om onze Gin en onze Whisky Single Grain te maken,
zijn we van de ‘Waterloo Récolte’ uitgegaan”, bevestigt
Edward. “Onze Whisky Single Malt is dan weer gebaseerd
op onze Waterloo Triple, die voor 100% uit gemoute gerst
bestaat. Al onze whisky’s zijn trouwens gemaakt met een
huisgist, die er fruitige esters aan geeft.” Niet minder
origineel zijn de drie whisky’s die eind december
2020 uitkwamen en ‘Surgeon’, ‘Nurse’ en ‘Brancardier’ heten, als eerbetoon aan de rol die de hoeve
tijdens de Slag bij Waterloo speelde.

Het Ziekenhuis van de Engelsen
Sterke drank was ongetwijfeld ook wat werd gegeven aan de soldaten die zich moesten laten opereren
door George Guthrie, de tegenhanger van Dominique-Jean Larrey, die hoofdchirurg was van de ‘Grande
Armée’. Dat verhaal wordt verteld in het ziekenhuismuseum in het hoofdgebouw van de hoeve, waar
reconstructies, schaalmodellen, video’s, getuigenissen en heel realistische schilderijen van artsen, alsook
chirurgische instrumenten (onder andere voor schedeloperaties) die onder meer door Schotse artsen
werden gebruikt, ons weer doen denken aan ... whisky.
Naast een brouwerij, distilleerderij, degustatiezaal, tapkast en grote schuur voor evenementen, heeft de
hoeve van Mont-Saint-Jean vanaf dit jaar ook een restaurant met een terras van 750 m², dat uitgeeft op
een mooie boomgaard en op het ... slagveld.

F E R M E D E M O N T- S A I N T-J E A N

Chaussée de Charleroi 591
B-1410 Waterloo.
+32 (0) 2 385 01 03
info@fermedemontsaintjean.be

https://fermedemontsaintjean.be
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— Adembenemend !
Hotel Sélys in Luik
Het voormalige hotel Comtes de Méan, gehuisvest in een bouwkundig meesterwerk uit 1472, is een
stedelijk complex dat verschillende gebouwen omvat en uitkijkt over het historische centrum van Luik.
Door esthetiek en warmte, comfort en luxe, vindingrijkheid en erfgoed met elkaar te verenigen, vormt
het hotel een geslaagde mengeling van sferen.
Ook als u geen hotelgast bent, kunt u op deze historische plek vol verhalen genieten van het gastronomische aanbod. Het Atelier du Sélys heeft een gezellige, volledig gerenoveerde eetzaal met uitzicht op
de stad of de open keuken, die het hart van het hotel is geworden. Met uw gezin, met vrienden of met
zijn tweeën ontdekt u hier het vrolijke lentemenu dat Arnaud Delvenne heeft bedacht. “Geen gastronomie,
geen bistromenu maar gewoon lekkere, eenvoudige en juiste gerechten waarbij iedereen zich goed voelt”, zegt de
reizende chef-kok met zijn bijzondere levensloop. In hotel Sélys kan hij zijn energie, zin, passie en
voorliefde voor exotische specerijen tot uitdrukking brengen in een keuken die de
seizoenen volgt.
Een andere troef van het hotel is pop-up
restaurant 1472, waarvan de exclusieve
keuken eveneens door Arnaud Delvenne
wordt verzorgd. De gerechten worden in een
gedempte sfeer opgediend in een zaal met
twintig zitplaatsen, die op de lijst van uitzonderlijk Waals erfgoed staat.
Maar pas wanneer u plaatsneemt op het
schitterende terras, beseft u dat hotel Sélys
volledig aan de stad is teruggegeven, of u nu
uit Luik komt of slechts op doorreis bent.
Het terras, dat tegelijk met de eetzaal is heringericht, biedt nu vanaf meerdere punten een
onbelemmerd zicht op de stad en is bedoeld als
een volwaardige plek om te leven. En dankzij de
parasols met verwarming beperkt het gebruik
ervan zich zeker niet tot enkele
mooie zomeravonden!

H Ô T E L S É LY S

Rue du Mont Saint-Martin 9/11
B-4000 Liège
+32 (0) 4 222 94 94

www.hotelselys.be
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De Waalse

WIJNGAARDEN
De wijnbouw, die in de jaren 1970 een nieuwe start kreeg dankzij enkele
liefhebbers uit de streek van Hoei, neemt aan het begin van de jaren
2000 opnieuw een hoge vlucht in Wallonië met de haast gelijktijdige
oprichting van Ruffus en van het Domaine du Chenoy. Twee successen
die een nieuwe generatie wijnbouwers inspireren. Gewoon een tijdverdrijf
of een economische activiteit in een periode waarin de plaatselijke
consumptie heel belangrijk is ? WAW laat u tot in de uithoeken van
Wallonië kennismaken met die enthousiaste initiatiefnemers.
I Marc Vanel

© Marc Vanel

© Transurb

De Marnières-wijngaard in Warsage
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EEN DUIZENDJARIG
ERFGOED
Op 20 jaar tijd werden er in Wallonië meer dan 200 nieuwe
wijngaarden aangelegd door liefhebbers of professionals.
Vanwaar dat enthousiasme en wat zijn de grote trends ?

I

n tegenstelling tot wat men soms vertelt, waren het
niet de Romeinen die de wijnbouw in België hebben
geïntroduceerd. Je moet zelfs wachten tot de
9e eeuw om in de geschriften vermeldingen te vinden van wijngaarden in de buurt van Hoei en later rond
Luik. Een van de eerste promotoren van de wijnbouw
was, kort vóór het jaar 1000, immers prins-bisschop
Notger, die de vele kerken die hij liet bouwen, van wijngaarden voorzag en die er schonk aan abdijen die er geen
hadden. Wijn, die nodig was voor de heilige Mis,
bezorgde vooral een bron van inkomsten aan de abdijen
die hem verkochten aan de voorbijkomende pelgrims.
De oorsprong van onze wijngaarden moet men dus
zoeken aan de kant van de Duitse Moezel, waar de
‘Belgische’ monniken hun eigen domeinen hadden
vooraleer ze de eerste wijnstokken bij ons importeerden.
In de loop der eeuwen ontwikkelde de druiventeelt zich
langs de Maas en haar bijrivieren, hoofdzakelijk rond
Luik, Hoei en Namen. Elke helling werd bewerkt en elk
dorp had zijn wijngaard, met de 15e eeuw als hoogtepunt.
Terwijl ze het moesten opnemen tegen de concurrentie
van het bier en tegen het wisselvallige weer, hebben de
wijngaarden in onze streken vooral geleden onder de
ontelbare gewapende conflicten in de loop der eeuwen.
Toen de kerkelijke goederen na de Franse Revolutie
werden verkocht, begon de ondergang van de wijnbouw
aan de Maas, die toch nog tot aan de Tweede Wereldoorlog zou voortduren, meer bepaald in Hoei.
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De wedergeboorte in Hoei
In 1963 kocht architect Charles Legot aan de weg naar
Borgworm een bouwgrond voor zijn huis. Toen hij vernam dat die grond op ‘Bois Marie’ lag, een perceel van
de vroegere wijngaard van het ‘Hospice des GrandsMalades’ uit de 16e eeuw, besloot hij dat erfgoed te doen
heropleven door een halve hectare ervan te beplanten
met verschillende druivensoorten, waaronder de
Bourgondische Pinot noir. Veel buren zouden hem
nadoen en hij zal lange tijd de bezieler zijn van de – nog
steeds bestaande – ‘Société Horticole et Viticole’ van
Hoei.
Tot aan de jaren 2000 gingen veel liefhebbers, die soms
‘folkloristen’ werden genoemd, hun eigen wijngaard
aanleggen, al bestond die maar uit enkele wijnstokken
in een tuin of op verbazingwekkende plaatsen zoals de
slakkenberg van Trazegnies en de hangende tuinen van
Thuin. Een van belangrijkste was het Domaine de
Mellemont in Thorembais-les-Béguines (Perwez), die
met zijn 4,5 hectare lange tijd de grootste wijngaard van
Wallonië was.

Dossier

WELKE
DRUIVENSOORTEN ?
De in Wallonië geplante druivensoorten zijn
‘klassiek’ en komen uit Frankrijk, ofwel
‘resistent’, dat wil zeggen gekruist om
bestand te zijn tegen de veel voorkomende
wijngaardziekten, en komen uit Duitsland.
Schuimwijn staat voor 65% van de Waalse
wijnproductie en twee van de populairste
druivensoorten zijn de Chardonnay en de
Pinot noir, die men respectievelijk in 38 en
86 wijngaarden van allerlei grootten aantreft.
De nieuwere, meer resistente druivensoorten,
vertegenwoordigen ongeveer 40% van de
beplante oppervlakten: ze heten Solaris,
Johanniter, Souvignier gris, Muscaris, Regent
of Pinotin. Ze hebben een heel eigen smaak
en vragen van de liefhebber een kleine
inspanning om ze te ontdekken en te leren
waarderen, maar ze maken een
hoogwaardige wijnbouw mogelijk, met
minder fytosanitaire ingrepen, die ook
zuiverder is en een echte Waalse identiteit
heeft. Dat is zeker niet te verwaarlozen.

© Marc Vanel

Koerswijziging aan het begin van de 21e eeuw
Aan het begin van het nieuwe millennium gaven twee
belangrijke gebeurtenissen een nieuwe impuls aan de
wijnbouw : de oprichting in 2002 van de Vignoble des
Agaises (Ruffus) door Raymond Leroy en een vennoot
uit de champagnestreek en, een jaar later, van het
Domaine du Chenoy door Philippe Grafé. De eerste
maakt schuimwijn van klassieke druivensoorten
(Chardonnay en Pinot noir), terwijl de tweede voor
nieuwe soorten koos, die beter bestand zijn tegen de
wijngaardziekten en een zuiverder wijnbouw mogelijk
maken (zie kaderstuk).
Zoals Legot indertijd, zullen beide mannen een hele
generatie inspireren, met als resultaat dat Wallonië nu
een vijftigtal wijngaarden telt van meer dan een hectare
(ongeveer de grootte van een voetbalveld) en dat bijna
honderdvijftig lief hebbers wijn verbouwen voor
eigen gebruik. Alles bijeen gaat het om iets minder dan
300 hectare.
Vanwaar dat enthousiasme ? Voor sommigen is het
natuurlijk een winstgevend beroep. Maar als je weet dat
het minstens 3 tot 5 jaar duurt vóór een hectare
2.000 tot 3.000 flessen stille wijn of 8.000 tot 10.000
f lessen schuimwijn produceert, dan blijkt het niet
gemakkelijk winst te halen uit een activiteit die 50.000
tot 100.000 euro per hectare kost. Bovendien kan de
meedogenloze natuur hard toeslaan. Er zijn dan ook
veel belangstellenden die afhaken.
Naast het commerciële aspect, is passie dikwijls
doorslaggevend, alsook de wil om eens iets anders te
doen, om met zijn handen de grond te bewerken en om
lokale producten te maken. Er zijn er ook veel die zich
wagen aan bio wijnbouw en zelfs aan biodynamische.
In de jaren 2020 zullen de vóór 2000 door pioniers aangelegde wijngaarden verdwijnen (want een in zijn tuin
liggende wijngaard verkopen is moeilijk), maar vooral
door een zekere professionalisering die door nieuwe
opleidingen wordt vergemakkelijkt. Het beroep is in
beweging en er wordt een nieuwe bladzijde geschreven.

© Marc Vanel

© Marc Vanel
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DE GROOTSTE
WAALSE WIJNGAARDEN
Hoewel de Waalse wijnbouw zich volop ontwikkelt, zijn er toch
maar negen domeinen van meer dan tien hectare. Die staan
voor meer dan de helft van de wijngaardoppervlakte in
Wallonië en voor bijna twee derde van de productie.

9
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1
V I G N O B L E D E S AG A I S E S
Haulchin (Estinnes)
Hij werd in 2002 opgericht door Raymond Leroy en vier
vennoten, onder wie Thierry Gobillard uit de champagnestreek, en werd dankzij zijn Ruffus de voornaamste
Belgische schuimwijnproducent.

30ha

250 tot 300.000 fl.

www.ruffus.be

2
DOMAINE DU CHANT D’EOLE

3
VIN DE LIÈGE

Quévy

Heure-le-Romain (Oupeye)

In 2021 bestaat deze wijngaard tien jaar, terwijl zijn
bubbels veel succes kennen bij de wedstrijden. Eigenaar
Hubert Ewbank uit Wespin wil vlug uitbreiden tot
50 ha. Er zijn al negen bijkomende hectare gepland voor
2021 en nog eens negen voor 2022.
19ha

150.000 fl.

chantdeole.be
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De in 2010 gestichte coöperatie Vin de Liège was
de eerste van haar soort en telt vandaag 2.200
coöperanten. Het is ook de grootste wijngaard met
resistente druiven en werd vanaf het begin als “bio”
erkend.
Zie p. 66

16,3ha

100.000 fl. • BIO

vindeliege.be
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5
DOMAINE VITICOLE
D U C H E N OY

Houx - Sorinnes (Dinant)

Emines (La Bruyère)

Sinds 2003 werden er bij Château Bon Baron enkel klassieke
druivensoorten gekweekt door de Nederlandse Jeanette van der
Steen en haar echtgenoot Piotr, eerst in Lustin en dan langs de
Maas in Yvoir. De wijnen, die werden gemaakt met respect voor
de bodem van de streek, vonden vlug hun weg naar de tafels
van de grote restaurants van het land.
15ha

Het domein van Philippe Grafé, een pionier
inzake resistente druivensoorten in
Wallonië, werd aangeplant in 2003 en in
2017 overgenomen door Jean-Bernard en
Pierre-Marie Despatures en hun vennoot
Fabrice Wuyts. Het verkreeg zijn “bio”certificaat en er werden in 2020 vier
hectare bijgeplant.

80.000 fl.

chateaubonbaron.com

14ha

70.000 fl. • BIO

domaine-du-chenoy.be

3

6
D O M A I N E D U R Y D ’A R G E N T
Bovesse (La Bruyère)
Het in 2005 door Jean-François Baele aangeplante Domaine du
Ry d’Argent is een uitstekend voorbeeld van de reconversie van een
hoeve in een wijngaard. De eigenaar werkt ook tegen maakloon
voor andere wijnbouwers.
Zie p. 64

13,5ha

60.000 fl.

domainedurydargent.com

7
C H ÂT E A U D E B I O U L
Bioul (Anhée)
Naar het voorbeeld van Philippe Grafé hebben Vanessa en Andy Wyckmans gekozen voor
resistente druivenrassen voor hun in 2009 aangeplante wijngaard, die in 2019 zijn “bio”certificaat kreeg. Naast de wijnproductie, houdt het koppel zich ook bezig met landbouw
en wijntoerisme, waarvoor het onlangs een ontdekkingstocht uitstippelde en een restaurant
en kamers voor groepen opende.
12ha

50.000 fl. • BIO

chateaudebioul.be
8
C H ÂT E A U D ’A N N E V O I E
Annevoie-Rouillon (Anhée)
Het kasteel en de tuinen van Annevoie
werden in 2017 aangekocht door Ernest-Tom
Loumaye, die begon met de renovatie ervan.
Zijn zoon Léopold beplantte in april 2020 11,5
hectare met resistente druiven en vertrouwde
het beheer ervan toe aan Damien Briard uit
Namen, die 30 jaar ervaring opdeed in
Frankrijk. De eerste flessen zijn voor 2022.
11,5ha

55.000 fl. in 2022-23 • BIO

annevoie.be

9
DOMAINE DU CHAPITRE
Baulers (Nivelles)
Een ander mooi voorbeeld van de reconversie
van een landbouwbedrijf werd in 2013 aangevat
door de familie Hautier. Vandaag zorgen
Bertrand (29 j.) en Guillaume Hautier (31 j.)
voor de aflossing van de wacht.

Zie p. 65

10,6ha

60.000 fl.

chapitre.vin
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GROND
IS EEN ONMISBAAR
KAPITAAL
Al een tiental jaar hebben verscheidene Waalse landbouwers hun
grond geheel of gedeeltelijk omgevormd tot wijngaard, in de hoop
hem zo rendabeler te maken. Een gewis financieel voordeel.
Van runderen naar wijn : Ry d’Argent
De eerste reconversie van formaat was de oprichting
van het Domaine du Ry d’Argent, in Bovesse, waar de
familie Baele al sinds generaties grote akkers bewerkt
en melkkoeien kweekt. Om het bedrijf te diversifiëren,
besloot Jean-François Baele in 2005 ook ziektebestendige druivensoorten te gaan kweken. Vandaag heeft hij
8 hectare wijngaard in eigendom en 5,5 hectare in
partnerschap met anderen. Jaarlijks verkoopt hij 60.000
flessen met het etiket van de Ry d’Argent.
Om te kunnen inspelen op een steeds toenemende vraag,
koopt de wijnbouwer ook het equivalent van tien hectare bij andere Belgische wijnbouwers. Zijn voorbeeld
heeft anderen geïnspireerd.
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Van asperges naar wijn : het Domaine
des Hêtres
De Ferme des Hêtres, die zich in een vroegere distilleerderij in Rosoux bevindt, werd in de jaren 1970
gekocht door de familie Goffin en wordt tegenwoordig
uitgebaat door de kleinkinderen Alexandre en Nicolas,
die de zaak in 2022 zullen overnemen. Op 110 hectare,
kweekt men er vooral appelen, peren, kersen en
asperges.
Nadat zijn vader aan het begin van de jaren 2000 op
40 are enkele proeven met resistente druiven had
gedaan, vatte Nicolas Goffin in 2015 een aanplantingsprogramma met klassieke soorten aan en investeerde
hij in wijnkelders om heel de productielijn te kunnen
verzekeren.
Wegens het succes van de groene asperges van de hoeve,
was Muscat een van de eerste druivensoorten die werden geplant, want die wijnen passen perfect bij de
beroemde groentes. Later kwamen er Chardonnay en

Dossier

Domaine du Chapitre : gedaan met het
Belgisch witblauwras
Op de Ferme du Chapitre, in Nijvel, hebben Annie en
Etienne Hautier 30 jaar lang BWB-runderen gekweekt,
vooraleer ze zich beperkten tot graangewassen. Naar
het voorbeeld van sommige landbouwreconversies in
de streek, verandert het koppel in 2013 weer van koers
en, onder impuls van twee van hun zonen, Bertrand en
Guillaume, beslist het zes achter hun hoeve gelegen
hectare te beplanten met resistente druivensoorten.
Dankzij een opleiding in Bordeaux, kan Bertrand
Hautier een productie van beduidend betere kwaliteit
halen. Met Chardonnay en Pinot noir wordt er een
tweede perceel beplant, dat een van de zeldzame wijngaarden is met twee druivenfamilies.
Dit jaar maken de broers zich klaar om het bedrijf officieel over te nemen en ze hopen het elk jaar te kunnen
uitbreiden met twee of drie hectare. Er worden ook
werken uitgevoerd om te zorgen voor een optimale
verwelkoming van bezoekers en, op termijn, van wijntoeristen. Ook hier bedraagt de productie bijna 60.000
flessen, gespreid over een tiental wijnen : bubbels, wit,
rosé, rood … waarvoor soms klassieke en resistente
soorten met elkaar worden gemengd. Haast de helft van
de flessen wordt ter plaatse verkocht.

De blonde runderen van het Domaine Degavre
Die voorbeelden hebben duidelijk een van de zonen van
de familie Degavre, uit Ostiches bij Aat, geïnspireerd.
De familie haalt hier haar inkomsten uit grootschalige
teelt van tarwe en aardappelen, maar kweekt ook ‘blondes d’Aquitaine’, een befaamd runderras.
In de aanloop naar zijn pensioen verkocht Marc Degavre
in 2018 de helft van het bedrijf aan zijn zoon Adrien.
Als meester-assistent landbouwkunde aan de Haute
École Condorcet te Aat, een school die ook cursussen
wijnbouw geeft, werd Adrien Degavre in zekere zin
geïnspireerd door wat hij hoorde en begon hij in 2019
wijnstokken te planten, maar slechts op 2,2 hectare, “om
te zien”. Daar de hoeve een honderdtal hectare telt, is er
ruimte voor uitbreiding …
Omdat Adrien niet erg overtuigd was door de smaak
van de resistente druivenvariëteiten, koos hij voor klassieke druiven, namelijk Chardonnay en drie Pinots. De
eerste wijnbereidingsproeven zijn bezig. Er komen
ongetwijfeld nieuwe bubbels uit 2021.
En ook …
Er bestaan nog andere reconversie of diversificatieexperimenten, zoals de wijngaard La Garenne in
Perwez, het Domaine W in Saintes, de Coteaux des
Avelines in Villers-la-Ville, het Domaine de la Portelette
in Lobbes en nog enkele … Een andere stijl wordt gehanteerd op het Domaine des Marnières, in Warsage, waar
Benoît Heggen met succes appelen en druivenkweek
combineert.
© Marc Vanel

drie Pinots. De wijnbouwactiviteit van het Domaine
des Hêtres beslaat momenteel 7,5 hectare wijngaard op
vijf percelen en is een echte prioriteit geworden voor
Nicolas en zijn echtgenote Delphine, die voor 2021-2022
een uitbreiding tot 10 hectare plannen. Er wordt ook
een vakantieonderkomen gebouwd en er liggen wandelroutes ter studie
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Het Domaine du Chapitre
in Nijvel.
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COÖPERATIES
EENDRACHT MAAKT MACHT

© Joël Coupez

Hoe financier je een wijngaard zonder geld ?
Door een coöperatie op te richten, verdorie !

De druivenpluk in de wijngaard
van het Bois de Dames in Terhulpen.

66

Als derde Waalse wijngaard, produceert
de coöperatieve vereniging Vin de Liège iets
meer dan 100 000 flessen.

© Marc Vanel

Vin de Liège, de pioniers
De coöperatieve vereniging Vin de Liège, die in 2010
werd opgericht om opnieuw wijngaarden in Luik te
krijgen, is op de eerste plaats een professioneel
re-integratieproject. Om haar activiteiten te financieren,
heeft ze in verscheidene fasen 2.200 coöperanten
bijeengebracht, die één of meer aandelen van 500 euro
in het project hebben gekocht. Verscheidene Waalse
investeringsfondsen doen ook mee voor ongeveer
350.000 euro, meer bepaald Noshaq en W.Alter. De
leden leveren niet enkel een financiële bijdrage, maar
ze werken ook in de wijngaard of de wijnkelder,
waardoor iedereen zich kan inleven in het project. Op
tien jaar tijd heeft Vin de Liège 16,5 hectare aangeplant
ten noorden van de Vurige Stede, in Heure-le-Romain
(Oupeye) en in Eben-Emael (Bassenge). Als derde
Waalse wijngaard en eerste met resistente druiven,
produceert de coöperatie iets meer dan 100.000 flessen.
Dankzij het minutieuze werk van Alec Bol en zijn team,
heeft ze vanaf het begin ook een bio-certificaat.
Haar werk diende als voorbeeld voor de coöperatie Vin
du Pays de Herve, die in 2017 werd opgericht en in
september jongstleden voor de eerste keer oogstte.
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Is Waals-Brabant de streek van coöperatieve
wijngaarden ?
Deze jonge provincie bulkt van de samenwerkingsprojecten,
meestal in de vorm van vzw’s. De voornaamste is ook de oudste :
de wijngaard Villers-la-Vigne werd in 1994 immers op initiatief
van Richard Kerner aangeplant op grond van de beroemde abdij.
Hij wordt nu al 25 jaar onderhouden door een team van 300
enthousiaste vrijwilligers. In 2004 verving het team de eerste
wijnstokken door Regent in rood en Phoenix in wit, waarvan
de eerste door Christophe Waterkeyn in wijn wordt omgezet
door “koolzuurmaceratie”, zoals de Beaujolais. De wijngaard is
ook peter van of verbonden met de Poirier du Loup in Torgny,
de wijngaarden van Rixensart en Terhulpen en van de Vignoble
du Martinet in Charleroi.

Naar aanleiding van het jaarlijkse feest op de Avenue des
Combattants, in 2007, ontstond in Rixensart bij de bewoners
van die laan het idee om een wijngaard aan te leggen. De vzw
Vins de Genval kwam er vier jaar later, toen het gemeentebestuur daarvoor een terrein van 14 are achter de Villa du Beau
Site ter beschikking stelde. Op dat perceel werden bijna 650
Solaris-stokken geplant – waarbij elke wijnstok gesponsord
werd door een inwoner (15 euro/stok) – alsook in de tuin van
verscheidene buren. In 2015 werd er een wijnkeldertje ingericht
en het kleine aantal geproduceerde flessen wordt gedegusteerd
tijdens de lokale feesten.
Dezelfde sfeer heerst in buurgemeente Terhulpen, waar een
door Xavier Ide gecoördineerde groep inwoners in 2014 op het
Bois des Dames 720 Johanniter-stokken plantten, een resistente
druivensoort die steeds meer succes kent in Wallonië. Jaarlijks
worden er enkele honderden flessen geproduceerd, die enkel
verkrijgbaar zijn tijdens buurtfeesten. In 2018 werden er 150
nieuwe stokken geplant om de productie een beetje uit te
breiden.
In de lijn van het programma “Wavre en Transition”, werd op
initiatief van Pablo Cremers en enkele anderen de vzw Les Pieds
dans la Dyle opgericht, die nu verscheidene percelen bebouwt
in Waver en omstreken. De methode omvat teelt zonder chemische producten, beheer van planten en gras en een zo natuurlijk mogelijke vinificatie zonder toevoeging van gist of sulfiet.
Om mee te werken aan het project is er geen investering nodig ;
een jaarlijks lidgeld van 25 euro volstaat. Veel flessen zijn er
nog niet geproduceerd, maar het begin is veelbelovend.

De vzw Vins de Genval plantte
bijna 650 Solaris-stokken op
een perceel van 14 are.

© Marc Vanel

Sirault, een echt wijnbouwdorp
Sinds een groep van elf inwoners in 2016 de coöperatieve vereniging Le Vignoble de Sirault oprichtten, is het leven grondig
veranderd in dit dorpje van de gemeente Saint-Ghislain. De
door apotheker Jean-Christophe Vanderelst voorgezeten organisatie telt nu 200 coöperanten, die elk 500 tot 5.000 euro investeerden. De tweede jaargang van de wijngaard kwam uit in
december en de productie van 3.000 flessen was in een oogwenk
verkocht.
De wijngaard omvat nu negen over de gemeente verspreide
percelen met resistente druivensoorten, die samen ongeveer
drie hectare bestrijken. Midden in het dorp werd een wijnkelder
gebouwd, waar iedereen zijn geoogste druiven binnenbrengt.
Verscheidene keren per jaar komt er een vinoloog uit de
Languedoc om de productie te superviseren.
De coöperatie heeft niet enkel geïnvesteerd in inoxkuipen en
in enkele grote fusten, maar ook in prachtige aarden kruiken
waarin de wijn heel zuiver kan rijpen. De Muscaris is echt
prachtig. Vanaf dit jaar wil men de productie verdubbelen, met
voorrang voor de schuimwijn en voor “Le A part”.
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BIO
BOOMT VOLOP
In Wallonië hebben meer
dan 100 hectare wijngaard
een bio-certificaat of zijn in
omschakeling. En er komen
er nog steeds bij.

Domaine XXV, in Héron, ligt op
een prachtig perceel te midden
van 100 hectare bos.

I

n 2012 werd de Europese verordening voor
biologische wijnbouw uitgebreid tot de vinificatie, waardoor er nu “bio-wijnen” kunnen
worden verkocht. Het gebruik van sommige
productiemiddelen en technieken is verboden.
Om het label te krijgen, moet men drie jaar
proeflopen en geregeld worden gecontroleerd.
De eerste Belgische wijnproducent die het bio-label verkreeg, was Hugo Bernar, in Tienen, maar
de meeste Vlaamse wijnbouwers hebben die
beweging niet echt gevolgd. Dat ligt aan de keuze
van de druivensoorten : anders dan Vlaanderen,
heeft Wallonië dikwijls gekozen voor resistente
druiven. Die zijn minder gevoelig voor de weersomstandigheden en vragen minder verzorging,
wat de bio-reconversie vergemakkelijkt.

Velen werken biologisch al vanaf
het begin om direct dat Europees
label te krijgen, dat een uit sterren
gevormd blad afbeeldt.

Terwijl grote wijngaarden zoals het Domaine du
Chenoy en het Château de Bioul onlangs werden
gecertificeerd, zijn er veel die al vanaf het begin
biologisch werken om direct dat Europees label
te krijgen, dat een uit sterren gevormd blad
af beeldt. Bijvoorbeeld het Domaine de la
Portelette in Lobbes, de wijngaard van Annevoie
in Anhée, het Château de Bousval in Genappe en
het domein Marquise de Moulbaix in Aat, zoals
ook veel wijngaarden van minder dan een halve
hectare, die al dan niet reeds in productie zijn.
Sommige willen het label toch verkrijgen met
traditionele druivenvariëteiten van het Vitis Viniferatype. Hieronder drie recente voorbeelden.
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Het door Sophie en Dimitri opgerichte Domaine W
was de eerste wijngaard die voor biodynamiek koos.

Domaine XXV, wijn in familieverband
Het Domaine XXV (uit te spreken als ‘Vins des Cinq’ of ‘Wijnen
van de Vijf ’), werd in april 2018 aangeplant door vijf broers en
zussen van de familie Grégoire, die in twee stappen acht hectare
Chardonnay, Pinot noir, Pinot gris en Müller Thurgau plantten
op een prachtig perceel in de buurt van Couthuin (Héron) met
daarrond 100 hectare bos.
Broer Damien is landbouwingenieur en studeerde wijnbouw
en vinologie aan het IFAPME van Villers-le-Bouillet. Zijn
broers en zijn zus, die samen in hetzelfde notariskantoor werken, komen zich hier ontspannen en nemen allemaal deel aan
de werken. Hun ambitie is het creëren van een bio-wijngaard,
maar ook van een wijntoerismecentrum, waarvoor ze van een
kleine hoeve een dubbel onderkomen voor 12 personen maakten, dat werd ingewijd in juli 2020. Ondanks de door de voorjaarsvorst veroorzaakte schade, gebeurde de eerste druivenpluk
in september 2020, zodat de eerste vinificatieproeven nu aan
de gang zijn.
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Domaine W, de eerste biodynamische wijngaard
Terwijl sommige wijnbouwers beweren dat ze biodynamisch
werken (dat wil zeggen volgens de maankalender, met intensivering van het leven in de grond en door enkel gedynamiseerde
plantaardige preparaten en nog minder zwavel te gebruiken
dan bij bio-teelt), maar zonder dit te laten certificeren, is dat
alleen werkelijk en vanaf het begin het geval bij het Domaine
W in Saintes (Tubeke).
Het Domaine W werd in 2016 opgericht door Sophie Wautier
en Dimitri Vander Heyden. Het omvat nu acht hectare met Pinot
noir, Chardonnay en Pinot Meunier, waarvan er vier aangeplant
werden in 2020. De eerste druivenoogst vond plaats in 2018 en
half december 2020 leverde die ongeveer 2.500 flessen uitstekende Crémant de Wallonie op. Van de oogst van 2019 zullen
er in 2021 10 000 flessen kunnen worden geproduceerd, terwijl
de oogst van 2020 er in 2022 zowat 20.000 zal opleveren.
Deze onderneming is evenwel geen coöperatie, maar ze werd
gefinancierd door de leden van de Club W, die elk jaar één tot
zes flessen krijgen, naargelang de omvang van hun partnerschap. Heel origineel.
Groenteteelt, grote landbouw en… wijn bij La Falize
Het Domaine La Falize, in Rhisnes, dat al sinds het begin in
2012 zijn bio-certificaat heeft gekregen, is eigendom van de
zakenman Frédéric de Mévius en behoort tot een ruimer project,
dat ook groenteteelt, grote landbouw op 150 hectare omvat, die
eveneens bio-gecertificeerd zijn en die, net zoals de wijngaard
van 2,5 ha, al vele jaren biodynamisch worden ontgonnen.
Het domein wil zeer hoogwaardige producten afleveren en geeft
dus liever voorrang aan kwaliteit boven rendement. Alice
Danzin, die zorgt voor de wijnbereiding, wordt bijgestaan door
twee topfiguren uit de wijnsector, de Bourgondiër Sylvain
Pellegrinelli en de Vlaming Peter Colemont (van het uitstekende
Clos d’Opleeuw).
De eerste jaargang werd gemaakt van de zeer goede en voor
100 % uit Chardonnay bestaande oogst van 2018. Er zijn slechts
5.000 flessen van verkrijgbaar en die worden verkocht tegen…
40 euro, af kelder. Er zal dus niet genoeg zijn voor iedereen !

De prachtige wijnkelder van
het Domaine du Château
de Bousval in Genappe.

© Marc Vanel

© Marc Vanel
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DAAR KOMT
DE NIEUWE WIJN !

© Antoine Melis

Sinds 2016 werden er in Wallonië meer dan zestig wijngaarden geplant,
waarvan 25 tijdens de jongste twee jaar. Er is verandering op komst …

H

et “grote” vernieuwingsjaar was 2018, met zeventien
nieuwe domeinen waaronder het Domaine de la
Portelette in Lobbes, het Domaine du Blanc Caillou
in Landelies, de Clos de Mostombe in Andenne, het
Domaine d’Argenteuil in Lasne en andere die al werden
genoemd. Hieronder enkele andere recente initiatieven.
Vanop de Engelenberg in Nouvelles
Deze wijngaard, die eerst “Terres de Craie” heette, werd in 2018
opgericht door de Belg Vincent De Busscher en door Laurianne
Lejour uit de champagnestreek. In 2020 werd de naam veranderd in “Domaine Mont des Anges”, die verwijst naar het Bergen
uit de Eerste Wereldoorlog.
Het avontuur begon met het beplanten van een eerste perceel
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in Nouvelles, ten zuiden van Bergen, op een uit kalk en vuursteen bestaande bodem, ongeveer zoals die van de Vignoble des
Agaises of van het Domaine du Chant d’Eole, die beide op minder dan tien kilometer in vogelvlucht verder liggen.
Omdat men hoogwaardige schuimwijn wilde maken, werden
er Chardonnay, Pinot noir en Pinot meunier-druiven geplant
op een niet verafgelegen perceel in Havay (Quévy). En men zou
15 hectare willen hebben in 2022.
Een eerste oogst van 700 kilogram diende in 2019 als test. Van
die van 2020, die met warmtekanons van de vrieskou werd
gered, zullen 15.000 flessen kunnen worden gemaakt, die na
lagering echter pas in september 2022 uit de kelder zullen
komen. Maar de samenstelling van de klare wijnen die onlangs
werden geproefd, is veelbelovend.
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De Tilice-toren in Fexhe-Slins, is het
merkwaardige onderdeel van een hoeve
die eertijds deel uitmaakte van een abdij.

De Vinadis-wijngaard strekt zich
over 3,5 hectare uit in Dison.

Van noord naar zuid : Vinadis
In Wallonië worden verscheidene wijngaarden uitgebaat door
Vlamingen, zoals Beekborne in Heylissem, het Domaine de
Bellefontaine in Vresse-sur-Semois en, recenter, Vinadis in
Dison en Wegnez. Omdat Chris Engels geen grond vond in
Limburg, zakte hij af naar Verviers om in 2019 een eerste perceel van 3,5 hectare aan te planten in Dison en het jaar daarop
een tweede van een hectare in Wegnez, in de buurt van
Pepinster.
Op zijn 58-ste heeft Chris grote plannen en wil hij een hele
streek bestemmen voor wijn, zowel voor witte (Auxerrois en
Pinot gris) als rode (Pinot noir en Acolon), en voor schuimwijn
(Chardonnay, Pinot meunier en Pinot noir). De eerste flessen
stille wijn zijn gepland voor volgend jaar en de bubbels voor
binnen twee jaar.

Zwarte diëder : passie volgens Dohy
Op enkele kilometer van de rotsen van Marche-les-Dames,
waar koning Albert I in 1934 de dood vond, ligt het Domaine
du Dièdre noir, dat de verwezenlijking van een droom is voor
Pierre Dohy en zijn vrouw Florence, die worden geholpen door
Lucas en Romain, twee van hun drie zonen.
De Dohy’s, die 60 hectare voor grote landbouw bezitten en
zaakvoerders zijn van een transportbedrijf, hebben 2,6 hectare
wijngaard aangeplant in 2019 en zouden er deze lente nog
3,6 meer willen aanplanten. Eind 2021 zouden die het “bio”certificaat moeten krijgen.
Met die eerste en vlakbij gelegen percelen zou het niet mogen
stoppen, want de zopas opgetrokken nieuwbouw zal op termijn
plaats bieden voor de opbrengst van 14 hectare.
“Daarna”, legt Pierre Dohy uit, “zullen we een oogst of twee doen
om te zien wat dat geeft. We hebben helemaal geen ervaring, maar
we zullen de komende weken een opleiding volgen in de champagnestreek. Momenteel geven we de voorkeur aan Chardonnay (45 % van
de wijngaard), Pinot meunier (30 %) en Pinot noir (25 %), met een beetje
Pinot blanc.” Het zal daar in alle geval bruisen !

Pierre Dohy en
zijn vrouw
Florence, die
worden geholpen
door Lucas en
Romain, twee van
hun drie zonen.

© Marc Vanel

Vanop de Tilice-toren in Juprelle
De Tilice-toren in Fexhe-Slins, een vroegere uitkijkpost over
het omliggende land, is het merkwaardige onderdeel van een
hoeve die eertijds deel uitmaakte van een abdij en die al verscheidene generaties lang eigendom is van de familie Delforge.
In 1990 stopt Marc Delforge met de veeteelt, maar zet het werk
van zijn ouders voort door appel- en perenbomen te planten.
Toen hij met pensioen ging, nam zijn zoon Simon het bedrijf
over en verving – wegens het embargo tegen Rusland – een deel
van de appelbomen door wijnstokken die direct biologisch
werden geteeld. Het certificaat werd verkregen in januari 2021.
Sinds april 2018 werden er 5,5 hectare aangeplant met klassieke
druivensoorten (Chardonnay en Pinot noir), maar ook met
resistente variëteiten (Muscaris, Johanniter), naar het voorbeeld
van de Vin de Liège, die op minder dan twee kilometer ligt. Het
doel was schuimwijn maken, waarvan de eerste flessen eind
2021 zullen worden verkocht en de volgende in 2022, na een
langere lagering.
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DE HEEL NATUURLIJKE
‘POIRIER DU LOUP’

R O U V R OY
Luxemburg

De ‘Poirier du Loup’ is gelegen in
Torgny, in het zuidelijkste dorp van
België, en is de enige gemeentelijke
wijngaard van Wallonië. Sinds 1999
wordt hij beheerd door de Ecoculturecoöperatie.

I

n 1999 koopt de gemeente Rouvroy een wijngaard die op
de hoogtes van het dorp Torgny is gelegen en in 1990 werd
aangeplant door een groep vrienden die niet langer voor
het onderhoud ervan kon instaan. Via een erfpachtovereenkomst vertrouwde de plaatselijke overheid het beheer ervan
toe aan Ecoculture, een coöperatie met sociaal doel die voor de
gelegenheid werd opgericht.
Voor het onderhouden van de wijnstokken wordt er een beroep
gedaan op de tuinbouwstagiairs van de ‘Toupe’, een onderneming voor praktijkopleiding uit Aarlen. Verscheidene jaren lang
beheren de stagiairs en de inwoners met een zeker succes de
stokken van Pinot noir en Chardonnay in het gehucht ‘Poirierle-Loup’. In 2006 worden er Pinot blanc, Gewurztraminer en
Auxerrois bijgeplant op een nieuw perceel naast het eerste. In
april 2021 zouden er nog 40 are meer moeten worden beplant
om tot een oppervlakte van 2 hectare te komen.
De bio-gok
Om de kwaliteit van de wijnen te verbeteren, verkrijgt
Ecoculture in 2012 de bio-certificering waar ze drie jaar eerder
aan was begonnen. Jammer genoeg veroorzaken zware regens
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in 2016 grauwe schimmel in de wijngaard, waardoor de eerste
bio-oogst verloren gaat. Ook de weersomstandigheden van 2017
zullen voor de wijngaard ongunstig zijn.
Het team laat zich echter niet ontmoedigen. “Bio betekent meer
werk”, legt voorzitster Anne-Françoise Lhermitte uit, “maar het
zorgt voor een betere kwaliteit. We worden geadviseerd door een
vinoloog uit Sancerre en door een andere uit de Elzas, terwijl ons werk
vooral wordt opgevolgd door het Duo Œnologie-laboratorium uit de
Elzas, dat gespecialiseerd is in natuurlijke wijnen.”
“Omdat we niet alles konden doen, zijn we geleidelijk afgestapt van
stille wijnen”, erkent Michel Crucifix een van de steunpilaren
van de coöperatie. “Het is immers een markt waarop we niet kunnen
concurreren met buitenlandse wijnen van 5 euro”.
De wijngaard levert voortaan dus traditioneel gemaakte schuimwijnen : een rosé van Pinot noir en een witte wijn van witte
druiven bestaande uit Chardonnay, Pinot blanc en Auxerrois,
die allebei worden verkocht tegen 16,50 euro.
“Onze wijngaard zet niet alleen de wijnbouwtraditie voort, maar is
ook een culturele speler die de sociale cohesie in de Gaume bevordert
en die veel toeristen naar een van de mooiste dorpen van Wallonië
lokt”, besluit de voorzitster van Ecoculture.
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CLOS BOIS MARIE
EEN HISTORISCHE
WIJNGAARD
De verscheidene eeuwen lang uitgebate
wijngaard van Hoei was een van de
bloeiendste uit de wijnbouwgeschiedenis
in de streek. Een oud perceel werd in de
jaren 1960 opnieuw aangeplant en is nog
steeds in bedrijf.

W

anneer hij in 1963 een bouwgrond in Hoei aankoopt om er zijn huis op te bouwen, ontdekt
architect Charles Legot dat die in het gehucht
‘Bois Marie’ ligt en dat er tot in 1940 een wijngaard werd bebouwd, die in de 17 e eeuw aan het ‘Hospice des
Grands-Malades’ toebehoorde. Hij besloot om dat historisch
erfgoed weer tot leven te wekken met de hulp van een oom.

In Frankrijk en Luxemburg koopt hij Pinot noir-wijnstokken,
die hij later aanvult met Pinot gris, Müller-Thurgau en
Chardonnay, alsook met een beetje Léon-Millot en Regent. Hij
gaat een hoofdrol spelen in het heropstarten van de wijnbouw
in Hoei, maar ook in Wallonië, en roepingen doen ontstaan in
zijn omgeving.
Bij zijn overlijden in 2007, vertrouwt zijn weduwe de 1.600
wijnstokken toe aan drie vrienden, Alain Dirick, Frédéric
Lepage en Marcel Mestrez, die de wijngaard onderhouden tot
in 2018, toen hij te koop werd gesteld. De nieuwe eigenaar,
notaris Christophe Declerck, verkoopt hem twee jaar later aan
Didier Hanin, de grootste producent van gerookte zalm in
Wallonië (Salm Invest), maar vooral de nummer 2 van Gudule
Winery, in Brussel, de ‘stedelijke wijnmakerij’ van Thierry
Lejeune. Hoewel deze laatste bio-druiven aankoopt in het buitenland, had hij altijd al wijngaarden willen aanleggen in België.
Dit was zijn kans.
Een voor 100 % rode wijngaard
Didier Hanin kocht de Clos Bois Marie in september 2020,
voltooide de inrichting van het onderkomen dat Declerck had
gebouwd en ging de wijngaard herstructureren, met onder meer
een periode van overenting van de wijnstokken, een techniek
om een wijngaard te vernieuwen zonder van nul te vertrekken.
Hij wil er een voor 100 % rode wijngaard van maken met Pinot
noir en met een nog geheim gehouden druivensoort uit ZuidFrankrijk.
“In juni zullen we ons beperken tot het overenten van 2 x 50 wijnstokken van beide soorten”, vertrouwt de nieuwe eigenaar ons toe.
“We gaan de wijngaard verder opkuisen en de te zeer beschadigde
wijnstokken verwijderen, maar we zullen enkel onderstammen planten, om te zien of alles mettertijd goed gaat. Ik ben ook begonnen met
de omvorming tot bio-wijngaard.”
Na 57 jaar is de Clos Bois Marie allesbehalve afgedaan en draagt
hij met trots zijn titel van oudste wijngaard van Wallonië.

De druivenpluk in 1930.
Didier Hanin, de nieuwe eigenaar
van de wijngaard Clos Bois Marie.

HOEI

© AMarc Vanel

Luik
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WELKE TOEKOMST
VOOR ONZE WIJNBOUWERS ?
Samen met de ontwikkeling van de wijngaarden, worden er verscheidene
instrumenten ingevoerd om dat nieuwe beroep te begeleiden.

H

et eerste was de introductie, in 2004, van vier gecontroleerde oorsprongsbenamingen, op initiatief van
de Belgische federatie van wijnen en gedistilleerde
dranken : ‘Côtes de Sambre et Meuse’, ‘Vin du Pays
des Jardins de Wallonie’, ‘Vin mousseux de qualité’ en ‘Crémant
de Wallonie’.
Sinds 2012, komt de op initiatief van Henri Larsille opgerichte
‘Association des Vignerons de Wallonie’ (AVW) of Waalse
wijnbouwersvereniging, het beroep een handje toesteken met
vormings- en promotiecampagnes. Op haar verzoek worden
de benamingen opnieuw bekeken en zal er ruim aandacht

worden besteed aan de resistente druivenrassen. En de IGP
(Indication géographique protégée) of beschermde streeknaam,
‘Vin du Pays de Wallonie’ zal worden vervangen door ‘Vin de
Wallonie’, die beter leesbaar is.
Dankzij Pierre Rion, die nu 5 jaar AVW-voorzitter is, zal er
voortaan Waalse wijn worden geschonken op officiële recepties
van het Gewest en tijdens sommige buitenlandse missies. Het
Gewest verleent ook meer hulp aan de wijnbouw via sommige
economische ontwikkelingsfondsen, het geeft een subsidie aan
de AVW en het steunt promoties van het APAQ-W, zoals
onlangs met ‘Trinquons local’ of ‘Drink lokaal’.

Het team van Barwal

© Vin de Liège

Tewerkstelling en opleiding
In september lanceerden Didier Mattivi en Hugues de Pra hun
‘Barwal’. In samenwerking met de ‘Tonnellerie de Champagne’
fabriceren ze vaten van eik uit Waalse wouden. Binnen twee
jaar willen ze een vatenmakerij oprichten.
De coöperaties bieden werk aan voor vinologen, keldermeesters
en technici. In samenwerking met de ‘Société Horticole et
Viticole’ uit Hoei ontstond in Andenne ‘AOC Vallée mosane’,
een nieuw laboratorium voor wijnanalyse. En laat ons niet de
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opleidingen vergeten, die de jongste jaren werden georganiseerd.
In Aat biedt CARAH een onderzoeks- en ondersteuningsdienst
aan voor het beroep, terwijl de IFAPME-centra van Perwez en
Villers-le-Bouillet met een vorming voor bedrijfsleiders
begonnen, alsook sinds september 2020 een nieuwe opleiding
voor wijnbouwarbeider. Bijna honderd mensen nemen aan die
opleidingen deel. Zij zijn de toekomst van de Waalse wijnbouw !
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Col&MacArthur
HET TIJDPERK VAN
DE GROTE MANNEN
De Luikse Sébastien Colen, een groot
vrijheidslievend reiziger, is medeoprichter van
Col&MacArthur, een merk van collector’s
horloges waarvan hij nu de enige dirigent is.
Een terugblik op een buitengewoon parcours.

BASSENGE
Luik

I Marie Honnay
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Sébastien Colen

Je moet wel een beetje gek zijn om een
nieuw horlogemerk te lanceren.
Vooral als je niet uit de horlogesector komt
en niet in Zwitserland geboren bent.
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W

at is een collector’s horloge ? Een
technisch juweeltje met een
goed geolied mechanisme ? Een
uitzonderlijk ontwerp waardoor
het zonder kleerscheuren de decennia kan doorstaan ? Waarschijnlijk, een beetje allebei. En niet
te vergeten, natuurlijk, de emotionele dimensie
van het horloge in kwestie. Datgene wat niet echt
kan worden uitgelegd en dat elk exemplaar een
beetje extra ziel geeft. Als deze laatste definitie
goed past bij de modellen van het Luikse merk
Col&MacArthur, dan past ze als gegoten bij
Sébastien Colen, de medeoprichter van het merk.
Omdat je wel een beetje gek moet zijn om een
nieuw horlogemerk te lanceren. Vooral als je niet
uit de horlogesector komt en niet in Zwitserland
geboren bent.
Voor deze ingenieur uit Luik, gepassioneerd door
reizen, zou niets mogelijk zijn geweest zonder
zijn ontmoeting met Iain Wood-McArthur, een
Engelse horlogemaker die in België is gevestigd.
Hun eerste gemeenschappelijke droom : een horloge opgedragen aan de Scots Guards van de
Britse Royal Guard, het vroegere regiment van
de horlogemaker. De wegen van de mannen
scheidden al in 2018, nog voor hun eerste commerciële succes. Sébastien Colen had toch niet
voor niets zijn benijdenswaardige functie in de
oliesector opgegeven nog voor zijn project van
de grond zou komen. In tegenstelling tot
de goliaths van de horloge-industrie, opereert
Col&MacArthur in een nichemarkt. De doelgroep : geschiedenisfanaten, liefhebbers van erfgoed en gepassioneerde horlogeverzamelaars die
zichzelf willen trakteren op een horloge met een
verbluffend design. Maar voordat het merk
aansloeg en de Luikse horloges uitverkocht
raakten in België, Frankrijk en Engeland, moest
Sébastien Colen nog lef en heel wat vastberadenheid aan de dag leggen.
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Aan de pols van de president
Het minste wat we kunnen zeggen is dat de jongen
gevoel heeft voor storytelling ; maar hij heeft ook een
behoorlijke voorliefde voor buzz. “Als je grote dromen hebt,
heb je vaak geen andere keuze dan de sprong te wagen, ” zegt
hij. In 2018, wanneer het merk het publiek nog steeds
niet weet te overtuigen, bedenkt de jonge ondernemer
Armistice 1918, een horloge ter herdenking van de
Eerste Wereldoorlog. “Dit was het horloge van de laatste
kans. Als het geen succes was geweest, had ik geen andere
keuze gehad dan terug te keren naar mijn eerste baan.” Het
was tijdens een reis naar Frankrijk dat de gelukkige
aanleiding zich voordeed. “Ik wist dat ter gelegenheid van
de herdenkingen die later in het jaar zouden plaatsvinden,
Emmanuel Macron door Compiègne zou komen. Dus nam ik
contact op met het gemeentehuis om een afspraak te maken.
Omdat ze het horloge mooi vonden, bood ik aan het aan de
president te geven.” Een mooie publiciteitsstunt die het
Luikse merk een primetime reportage op de Franse
televisie opleverde. De Col&MacArthur machine was
vertrokken.
Een Luikenaar op de maan
Met de verschillende collecties die sinds 2018 zijn gelanceerd, heeft Sébastien Colen getracht de verzamelgeest,
maar ook de erfgoedvezel van liefhebbers van mooie
horloges te prikkelen. Van de Lunar uit 1969, gemaakt
ter herdenking van de 50 ste verjaardag van Neil
Amstrongs eerste stappen op de maan, tot het zeer
speelse Smurf Collector model, over de Da Vinci 1519
die de 500ste verjaardag van het overlijden van Leonardo
da Vinci viert, vertelt elke creatie een klein stukje van
onze grote geschiedenis.
“Voor elk nieuw model begin ik met onderzoek naar het historische feit, dan vertrouw ik mijn ideeën toe aan een designer.
De meer technische stadia, zoals de complicaties, worden toevertrouwd aan een Zwitserse fabrikant. De horloges worden
in Luik geassembleerd door onze horlogemaker. Al ben ik
alleen aan boord, ik kan rekenen op een team van onafhankelijke medewerkers die me bijstaan wanneer ik dat nodig
heb. Dankzij dit volledig digitale beheer, met inbegrip van de
distributie van horloges via onze e-shop, kan ik blijven reizen.
Op dit moment is mijn doel om het merk een duurzame toekomst te geven. Afgelopen december hebben we een witte versie
van het Lunar-model gelanceerd, mijn favoriet wat puur
design betreft. De komende maanden zullen rijk zijn aan
nieuwe producten (zie kader), maar mijn ultieme droom is
niet gebonden aan een bepaald product. Uiteindelijk hoop ik
genoeg winst te kunnen maken om een NGO te financieren
en sociale en humanitaire projecten te steunen, ” besluit hij.
De Luikenaar lijkt op de goede weg want in 2020,
gepusht door zijn aanwezigheid op de Belgische en
Franse televisie, registreerde Col&MacArthur een
omzetstijging van 300 % ! Een groei die veel goeds
belooft voor deze fanaat die aan onze diepe wens om
een zekere welvaart te bereiken, wil voldoen aan de
hand van zijn collecties van horloges die ontworpen zijn
om van generatie op generatie te worden doorgegeven.

colandmacarthur.com

Het horloge 'Armistice 1918' geschonken
aan president Emmauel Macron.
Een mooie buzz.

TOEKOMSTIGE
COLLECTOR’S ITEMS
Liefhebbers van ruimtevaart zullen
komend voorjaar een herdenkingsmodel
ontdekken ter gelegenheid van de 60ste
verjaardag van de eerste man in de
ruimte. In 2021 zal Col&MacArthur ook de
500ste verjaardag van het overlijden van
de grote ontdekkingsreiziger Magellaan
vieren. Een model in het teken van
avontuur op zee, te ontdekken in april.
Sébastien Colen droomt ervan om
volgend jaar verzamelaars uit te nodigen
achter de schermen van de Slag om
Stalingrad. In feite heeft hij zijn
onderzoek al zowel in Berlijn als in
Rusland gepland. En als hij erin slaagt de
vele obstakels in verband met
intellectuele eigendomsrechten te
overwinnen, zal hij ook een horloge
lanceren ter ere van de vijfde verjaardag
van de dood van Johnny Halliday.
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METAAL OF HOUT ?

Yves Deneyer
kiest niet

© Fred Guerdin

I Thomas Turillon / L’Avenir
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FRAMERIES
Henegouwen
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I

n zijn werkplaats in La Bouverie, een deelgemeente
van Frameries, schept Yves Deneyer evenveel
genoegen in het maken van een ijzeren trapdeel dat
het dertig jaar zal uithouden, als van een houten
muurbekleding voor een huis. Hij vindt het even prettig
op zijn draaibank schotels van verscheidene houtsoorten
samen te stellen, als een stalen loopbrug in elkaar
te lassen.
Het was heel toevallig dat hij met die twee materialen
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ging werken en zo van zijn hobby zijn beroep maakte.
“Van opleiding ben ik softwareanalist-programmeur … Iets
helemaal anders dus ! Als autofanaat heb ik twaalf jaar in de
automobielsector gewerkt.” Reden genoeg om een van de
geheimen te onthullen waardoor hij zich alle dagen kan
onderscheiden : “Dat ik vandaag mijn metalen werkstukken
kan afwerken met verf, is te danken aan mijn verleden in de
autosector. Ik werk met de hoogwaardige verf die in de autobranche wordt gebruikt en niet met die uit het bouwbedrijf ! ”

Geen stukje braam, geen snede die ook maar één millimeter
afwijkt en geen enkele naar buiten stekende bout ...
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Om tevreden klanten te maken
In de periode die hij in de autosector doorbracht, nu
veertien jaar geleden, begon Yves Deneyer al aan zijn
reconversie te werken. Zijn huis – dat hij zelf heeft
gebouwd in 2005 en dat meer bepaald opvalt door de
binnenmuren van MDF, vormt het eerste tastbare
bewijs van het talent van deze man uit de Borinage. Net
zoals de tafel van Mortex en de zeer mooie, naar de
verdieping leidende metalen trap, die ook van zijn hand
zijn – “Sindsdien heb ik er 200 gemaakt ! ”. Geen stukje
braam, geen snede die ook maar één millimeter afwijkt
en geen enkele naar buiten stekende bout…
“Mijn architect zei me dat ik gouden handen heb en dat ik me
op die markt moest toeleggen. Zo ben ik in 2007 begonnen met
de hulp van een halftijdse arbeider want ik delegeer niet
graag. Zolang ik het lichamelijk aankan, wil ik alles zelf doen.
Ik werk overal in België, maar het project moet me boeien. Ik
doe wat technisch mogelijk is, maar het moet me inspireren.
Ik werk niet louter voor het geld, maar om mijn klanten en
ook mezelf tevreden te stellen ! Behalve de grote stukken die
in mijn atelier worden gemaakt, gebeurt alles direct op de
bouwplaatsen.”
De nu bijna vijftigjarige ondernemer voert een brede
waaier werken uit. En daar is een goede reden voor :
“Ik heb een afkeer van eentonigheid. Ik stap graag over van
het maken van meubilair naar een houten gevelbekleding
en daarna bijvoorbeeld naar een terras.” Doordat hij zowel
met hout als met metaal werkt en hij niet van anderen
afhankelijk is, kan hij tijd winnen, zoals bij het maken
van zijn televisiemeubel, waarvoor hij eerst een metalen
geraamte maakte, dat hij daarna bekleedde met hout.
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Het was heel toevallig dat Yves Deneyer
met die twee materialen ging werken en
zo van zijn hobby zijn beroep maakte.

Geen kunstenaar, maar ambachtsman !
Je moet een beetje verder kijken om te begrijpen dat zijn
talent niet zomaar is komen aanwaaien. “Mijn vader en
mijn beide grootvaders hadden werkplaatsen waarin ik naar
hartenlust kon knutselen. Op mijn 12 e begon ik te lassen ! ”,
vertelt Yves Deneyer, die al in zijn kindertijd aan de
behendigheid van zijn tien vingers begon te werken,
hoewel hij toen nog niet wist dat zijn kinderspel van
hem de nu veelgevraagde vakman zou maken. Negen
van de tien klanten ondertekenen zijn bestekken zonder
zelfs maar elders te zijn gaan kijken.
Zijn stijl ? Zijn creaties voldoen aan sommige codes uit
de 21e eeuw. “Alles wat ik maak, is heel eigentijds. Heel lineair en geraffineerd”… Maar zeg hem niet dat hij een echte
kunstenaar is, want die benaming wijst hij ook af voor
de andere activiteiten waarin hij uitblinkt, zoals fotograferen, meer bepaald van XXL-opnamen van grote
ruimten aan de Amerikaanse westkust, waar hij graag
met zijn gezin gaat kamperen. “De foto’s zijn mooi, maar
niet ik ben de kunstenaar, doch de natuur”, zegt hij nadrukkelijk. In plaats van kunstenaar, noemt Yves Deneyer
zich liever ambachtsman. “Ik heb gevochten om dat officiële
statuut te verkrijgen. Met mijn vele unieke stukken en met
mijn zin voor manuele afwerking beoefen ik een ambacht.”

Tendens
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BOMEN VAN OVERLEDENEN WORDEN ONSTERFELIJKE
VOORWERPEN
Pennen van magnolia, pepermolens van berkknoesten, onderleggers van notelaar, decoratieve appels van Japanse
kerselaar … Liefst zesenvijftig houtsoorten hebben al een nieuw leven gekregen dankzij zijn handigheid. “Het meeste
komt van bomen die in de streek werden gerooid. Ik probeer zoveel mogelijk plaatselijk hout te gebruiken”, legt Yves
Deneyer uit, die soms ook planken van gerecycleerde skateboards gebruikt.
Allemaal stukken hout die ongelooflijk veel emoties losweken wanneer er kunstwerken en zelfs geschenken van
worden gemaakt. De ambachtsman herinnert zich bijvoorbeeld nog hoe het hout van een appelboom van een
overleden grootmoeder een opbergbakje van haar kleindochter werd. Ook herinnert hij zich hoe iemand de schotels
wilde kopen die hij van een notelaar van zijn moeder had gedraaid en die dan de pennen, die uit het overschot van
hetzelfde hout gemaakt waren, aan al zijn familieleden had uitgedeeld. Onze ambachtsman denkt ten slotte aan die
tulpenboom uit Virginia, een houtsoort met een aangename geur die hij graag bewerkt. “Die kwam voort van een
familiale eigendom waar de kinderen een hutje hadden gebouwd toen ze klein waren. Opdat de familie de boom en
de geschiedenis ervan niet zouden vergeten, had de dame die er woonde me gevraagd om schotels te maken die ze
wilde uitdelen aan haar naaste familieleden.” Hoe treffend zijn dergelijke verhalen.

Pennen van magnolia, pepermolens van berkknoesten,
onderleggers van notelaar, decoratieve appels van Japanse
kerselaar … Liefst zesenvijftig houtsoorten hebben al een
nieuw leven gekregen dankzij zijn handigheid.

YVES DENEYER

+32 (0) 475 95 57 94

www.facebook.com/ydeneyer
www.facebook.com/
yvesdeneyertournagesurbois
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Musée de
la photographie

CHARLEROI
Henegouwen

DRIE TENTOONSTELLINGEN OM TE ZIEN TOT 16 MEI 2021.

LE GRAND ATELIER
VAN JOËL-PETER WITKIN
De tentoonstelling, samengesteld rond zijn
geliefkoosde thema’s, de dood, de religie, de
mythe en de allegorie, toont heel het technisch
en atypisch meesterschap van deze unieke fotograaf aan, die in 1939 in Brooklyn (New York)
werd geboren. Fascinatie en weerzin, medeleven
en voyeurisme zijn even zovele mogelijke reacties ten aanzien van de foto’s van Joel-Peter
Witkin. Deze lijken de beelden te zijn van een
“monsterlijke parade” die een wereld van lijden,
van verminkingen, van onttakelingsprocessen,
van in stukken gesneden lijken, belichten zonder
een vorm van hoon uit te sluiten. Kreupelen,
hermafrodieten, transseksuelen, in stukken
gesneden lijken ontleend aan de mortuaria, herinterpreteren mythologische of Bijbelse guren,
verheerlijkt door het artisanale werk als van een
edelsmid, een werkwijze die elke digitale manipulatie uitsluit.

Gods of Earth and Heaven,
1988 © JP Witkin, Baudoin Lebon

Cupid and Centaur
in the Museum of Love,
Marseille, 1992
© JP Witkin, Baudoin Lebon

84

Tendens

nr. 52

The studio of the painter Courbet,
Paris, 1990 © JP Witkin, Baudoin Lebon

Anna Akhmatova,
Paris, 1998
© JP Witkin,
Baudoin Lebon

Joël-Peter Witkin geeft blijk van een
grondige kennis van zowel schilder
en beeldhouwkunst, als van fotografie en mythologie. Wie zijn foto’s
bekijkt, kan enkel maar denken aan
Dürer of Goya, aan Picasso of Marey,
als Botticelli, Vélasquez of Man Ray
niet direct aangehaald worden.
Witkin eigent zich de iconografie toe
met verbluffende combinaties van
tijd en kunsttakken, naar het voorb eel d van die dub b elzinnige
Galatea’s met geërotiseerde lichamen waarvan hij de Pygmalion werd.
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PETER H. WATERSCHOOT
SUNSET MEMORY

Peter H. Waterschoot nodigt ons uit op
een bewegingsloze reis, in wat het
opnieuw samengestelde verhaal zou
kunnen zijn van een vreemde nacht die
zich afspeelt in afgesloten ruimtes, met
gedimde lichten zoals ook in de stad
die ze herbergt.
Tijdens verblijven van drie of vier
opeenvolgende dagen in Oostende,
Brussel, Venetië, Osaka of Berlijn,
heeft Peter Waterschoot, als een
kluizenaar, de tekens van de tijd en
van de afwezigheid gefotografeerd in
kamers, gangen, salons, ontvolkte
dancings… Hier en daar merken we
verlaten bedden en zetels, verbleekt
behang, achtergelaten glazen en
wekkers die gestopt zijn. Peter H.
Waterschoot onthult ons niet enkel het
hypothetische verhaal van mysterieuze
verwachtingen in die gesloten plaatsen, hij is eveneens het indiscrete oog
van verlaten straten, enkel bezield
door een zwakke verlichting.
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DEBI CORNWALL
WE LCOM E TO CAM P AM E RICA

Compliment Detainee Media Room,
Camp 5, 2014 © Debi Cornwall

Smoke Break, Camp America,
2014 © Debi Cornwall

Met uitzondering van de oranje pakken doen er
weinig beelden de ronde van wat er zich werkelijk afspeelt achter de muren van Guantanamo,
de Amerikaanse militaire basis op de oostelijke
punt van Cuba, berucht als plek van folteringen
en detentie.
Gedurende drie verblijven, tussen maart 2014
en januari 2015, kreeg de New Yorkse fotografe
Debi Cornwall toelating om zich binnen de
muren van Guantanamo te begeven – de
bewoners gaven het de bijnaam Gitmo – om er

een fotoreportage te realiseren, onder de
dwingende voorwaarde strikt bepaalde regels
te respecteren. Verbod om het gezicht van de
soldaten te fotograferen, om het minste beeld
van de bewakingssystemen te maken en elke
dag de opnames op de SD kaart van haar toestel
te laten verifiëren en… direct erna de negatieven
te ontwikkelen zodat die konden gecontroleerd
worden. Dat deed zij op de badkamer van haar
hotelkamer onder het toeziend oog van haar
begeleider.
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LES CARLINES,
DE SLIMME KEUZE

In het hart van de Savoie is het vakantiedorp Les Carlines een origineel
verblijfsoord dankzij een slimme mix van sociaal toerisme, ecologie,
humor en muziek.
Gelegen in de Maurienne-vallei, op enkele kilometers van de
Italiaanse grens, verenigt het skistation Les Karellis meerdere
vakantiedorpen die in de jaren 1970 op het hoogtepunt van het
sociaal en familiaal toerisme gebouwd werden. Zo onderging
het vakantiedorp Les Carlines afgelopen zomer een volledige
thermische renovatie, waarmee het een echte verbintenis met
zijn Ecolabel aangaat (zie kader).
De originaliteit van het centrum schuilt in twee fundamentele
punten waarop de directeur Sylvain Leleux erg trots is.
“Allereerst”, legt hij enthousiast uit, ”wordt dit vakantiecentrum
beheerd door de vzw Accueil et Promotion, waarvan het hoofdkantoor
in het noorden, in Picardië, is gevestigd. Het belangrijkste doel is sociale
opvang en noodopvang, alsook de opvang van asielzoekers, herhuisvesting van daklozen, begeleiding van niet-begeleide minderjarigen of
alleenstaande vrouwen.”
“Om het dertigtal sociale acties financieel mee te ondersteunen, heeft
de vereniging een toeristisch verblijfsoord in de Maurienne opgericht.
De opbrengst daarvan wordt direct in onze sociale acties geherinvesteerd. Degenen die van onze sociale regelingen gebruikmaken, komen
niet naar hier, " zegt hij, "maar we hebben verschillende mechanismen
waardoor de meesten onder hen toch op vakantie kunnen gaan.”
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Ecolabel : voor verantwoorde consumptie
Het Europese Ecolabel werd in 1992 ingevoerd en het beloont
bedrijven die hun impact op het milieu en de gezondheid
beperken. Bij Les Carlines beloont dit in 2018 verkregen label
acties die duurzame ontwikkeling bevorderen : het gebruik van
lokale en seizoensgebonden producten, het verbruik van
groene energie, de ontdekking en opwaardering van de bergen
en natuurlijk haar sociaal beleid, namelijk de herinvestering
van winsten.

Publi-reportage

Contacten creëren
Een ander belangrijk punt dat Les Carlines onderscheidt van een klassiek
vakantieoord in de bergen : alles gebeurt ter plaatse. Geen
reserveringscentrale of tussenpersonen : het team beheert de reservering
van A tot Z en kan dankzij zijn kennis van de infrastructuur en de
diensten aan de meest veeleisende vragen voldoen. Geen uniformen,
geen werkkledij, ook geen badges, iedereen ontmoet elkaar in een
gemoedelijke sfeer. De geest van de jaren zeventig lijkt niet helemaal
verdwenen te zijn…
Hier is alles bedacht en ontworpen voor gezinnen. Van de inrichting
van de goed geïsoleerde tweepersoonskamers, elk met een eigen
badkamer, tot de kinderdagverblijven waar kinderen van 3 maanden
tot 17 jaar welkom zijn ! Genoeg om zorgeloos te skiën of in alle rust
een wandeling te maken.
“Hier laten we de auto vanaf dag één op de parking staan en nemen we hem
aan het eind van het verblijf weer mee. Alles is in de buurt. En aangezien het
resort van Les Karellis slechts 2300 mensen kan herbergen, en bij ons maar 280,
is het er nooit druk.”
De hotelfaciliteiten zijn bedoeld om contacten te creëren tussen
vakantiegangers, maar ook met de seizoenarbeiders van Les Carlines.
“De restaurantzaal is uitgerust met grote tafels om de gezelligheid te bevorderen,
en serveert een uniek menu. Het lijkt misschien tegen de stroom in te gaan van
wat elders wordt gedaan, ” geeft Sylvain toe, “maar wij vertrouwen op een
open keuken met verse, seizoensgebonden en indien mogelijk lokale producten,
die bereid worden in het bijzijn van de mensen, zonder geheimen”
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Bike en hike
Voor wandelaars ligt het prachtige Nationale Park van de
Vanoise niet ver. Fietsers komen hier ook aan hun trekken :
in het hart van de Maurienne liggen de mythische
beklimmingen van de Ronde van Frankrijk binnen
pedaalbereik. De beroemde bergpassen van de Madeleine,
de Télégraphe en de Galibier, de Croix de Fer, de Mollard,
de Glandon, de Chaussy met zijn fantastische Montvernier
en Iseran-bochten. Het is DE bestemming voor fietsers,
zonder de talrijke mountainbike- en wandelroutes te
vergeten die vanuit Les Carlines vertrekken .

sfeer die de bezoekers en vooral de Belgen erg waarderen. En voor
gezinnen met kinderen organiseren we vroeg genoeg op de avond
een service, zodat papa en mama hen op de verdieping erboven
kunnen instoppen en volop van hun avond kunnen genieten.”

Maar het beste moet nog komen want zodra de fornuizen gedoofd
zijn, komen de seizoenarbeiders samen in de bar om twee keer per
week een concert te geven. “Als je de afwasser of de chef-kok een dwarsfluit
of een gitaar ziet bespelen, zie je ze onvermijdelijk anders en creëer je een

Winter en zomer
Op een hoogte van 1600 meter nodigen de gulheid van het
landschap en de talrijke wandelpaden uit tot wandelen en
ontspannen op elk moment van het jaar. “In de zomer
organiseren we avonden met kampvuur en muziek, of ook
wandelmaaltijden in alpenchalets rond Les Carlines waar bij elke
etappe een gerecht wordt geserveerd, met muzikale of theatrale
omkadering. Deze 'en-montagnée' is nogal gek, met koeien, ezels
enzovoort. Het is een succes ! En voor degenen die een rustig moment
willen doorbrengen is er een groot verwarmd zwembad en een terras
van 1000 m², je hoeft nooit ver te gaan, alles is binnen handbereik.”

Info : www.carlines.fr
T. +33 4 79 59 50 90
Voor de lezers van WAW
Lonkt het avontuur? Geef volgende
kortingscode in bij uw boeking :
WAW21 en u ontvangt 15% korting
op uw Zomerverblijf 2021.

-15 %

Deze aanbieding is niet combineerbaar met andere
acties en werkt niet met terugwerkende kracht.
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‘CHEZ CES GENS-LÀ’

De familie Volkaerts
Vooreerst is er vader Marc’O, die de zijnen de
weg wees door in 1992 een eerste restaurant te
openen in Genval. Dan is er zijn vrouw
Stéphanie, die een wijnkelnerin werd met een
fijne neus. En ten slotte is er zoon Martin, die al
16/20 kreeg van Gault&Millau … Bij de Volkaerts
slaapt men niet, mijnheer, daar kookt men als
een chef !

RIXENSART
Waals-Brabant

© Antoine Melis

I Christian Sonon
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aals-Brabant, januari 2020. De familie
Volkaerts is actief op twee fronten. In
Genval, niet ver van het meer, hijst
zoon Martin elke dag de vlag van
‘L’Amandier’ met de hulp van moeder Stéphanie, die de
klanten op hun gemak stelt en goede flessen op tafel zet.
Een paar kilometer verder, op het schitterende plein van
Céroux, is vader Marc’O druk in de weer aan het fornuis
van ‘Les Tilleuls’, samen met zijn jongste dochter
Margaux, terwijl schoonzoon Sébastien de zaal in het
oog houdt.
De twee restaurants hebben niet alleen een familiale
band, maar ook het type keuken van beide is complementair : gastronomisch in Genval, bistronomisch in
Céroux. Tot grote tevredenheid van Marc’O, die aan de
basis ligt van dit mooie avontuur.
“Mijn vrouw en ik openden ‘L’Amandier’ in 1992, toen Martin
1 jaar oud was”, vertelt Marc’O, afkomstig uit Waterloo,
die zijn vak leerde aan de hotelschool van Ceria in
Anderlecht. “Ik werkte in de horeca en Stéphanie was verpleegster. Onze uurroosters waren dus niet compatibel en we
zagen elkaar nauwelijks. We gingen dan ook op zoek naar
een klein huisje om samen van thuis uit te kunnen werken.”
Een restaurant openen, samen met haar man ? Stéphanie
was snel overtuigd : “Ik ben een levensgenieter : ik hou van
gastronomie en van het contact met de klanten. Alleen kende
ik nog niets van wijn : ik volgde dan ook een opleiding sommelier in avondschool.”

© Antoine Melis

‘L’Amandier’. In 2012 beslist het
echtpaar om het huis te vergroten en
een open keuken te installeren om
dichter bij de gasten te kunnen zijn.
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Een succesverhaal
Het succes blijft niet uit. In 2012 beslist het echtpaar om
het huis te vergroten en een open keuken te installeren
om dichter bij de gasten te kunnen zijn. Voortaan kunnen die de garde in de potten horen kloppen, de filets
in de pan horen knisperen en de borden horen kletteren.
Gault&Millau blijft bij zijn mening : nogmaals een 16/20
met felicitaties voor het hele team van het beste restaurant van Waals-Brabant !
En wat deed Martin ondertussen ? Na te zijn opgegroeid
in de heerlijke geuren van de keuken van zijn ouders,
was hij er op 15-jarige leeftijd klaar voor : “Ik wil hotelschool volgen ! ”. Zijn ouders : “Ben je wel zeker ? Het is niet
overal even fijn als hier hoor ! ” En hij : “100 % zeker ! ” In de
hotelschool van Namen deed de jongeman tal van ervaringen op en hij kreeg de kans om stage te lopen bij Sang
Hoon Degeimbre, in Eghezée (hij had het slechter kunnen treffen). Een openbaring. “Om te leren, moet je reizen
en bij de beste chefs solliciteren”, fluistert de meester hem
in. Als een van de drie wijzen, maar dan op een roze
wolk gezeten, volgt de jongeman de restaurants die van
Michelin twee sterren kregen : hij vervolmaakt zich
achtereenvolgens bij ‘Nuance’ in Duffel, ‘De Pastorale’
in Rumst, ‘Noma’ in Kopenhagen (toen ‘het beste restaurant ter wereld’), ‘Quique Dacosta’ in Denia (Spanje),
houdt vervolgens halt in ‘L’Air du Temps’, waarna hij
weer terechtkomt in de ouderlijke stal.
“Less is more”
“Nu ik terug ben, wil ik graag werken voor mezelf en mijn
familie”, vertrouwt Martin ons toe, die net als Odysseus
blij is weer thuis te zijn na een lange reis en ‘L’Amandier’
van zijn ontdekkingen te kunnen laten genieten.
Marc’O : “Allemaal goed en wel, maar er is werk aan de winkel ! ” Martin : “En als we het nu eens zelf deden ? ” Dat was
al een eerste goed idee ! De terugkeer van de trots van
de familie laat een nieuwe wind waaien in het familiale
restaurant. Vader en zoon werken zij aan zij en vullen
elkaar perfect aan. Marc’O maakt graag sauzen en
bereidt graag alles wat uit het water komt (kreeft uit de
Schelde, limoen, zeekraal) en Martin werkt graag met
regionale producten (kip met witloof, saus op basis van
bier). Houdt Marc’O vooral van edele producten ? Dan
is het voor Martin minder het product dat het gerecht
maakt dan wel de wijze waarop het wordt bereid. “Ik vind
ook dat er niet te veel variëteit op een bord moet liggen. Ik
concentreer me liever op het hoofproduct”, benadrukt de
jonge chef, die zich aansluit bij de uitspraak van Ludwig
Mies van der Rohe, vader van de moderne architectuur
(die hij vergelijkt met de gastronomie) : “Less is more”.
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dienst uit de grond gestampt. Het personeel zit zonder werk tot
de heropening in de zomer. “Toen de tweede golf voelbaar werd,
wilde we ons geen tweede keer laten vangen en beslisten we een kruidenierswinkel te openen”, vertelt Stéphanie. “In drie dagen tijd werd
de zaal van het restaurant omgevormd tot winkel”, vervolgt Martin.
“Op die manier konden we onze hele ploeg opnieuw halftijds in dienst
nemen. En daar draaide het voor ons om.”

“We werken al een aantal jaar samen met
‘Made in BW’, een provinciaal platform dat
de producenten uit de streek samenbrengt.”

LES TILLEULS

Rue de Limalsart 9
B-1332 Genval
+32 (0) 2 653 06 71

Place Communale 2
B-1341 Céroux
+32 (0) 10 45 35 85

amandier.be

tilleuls.be

© Antoine Melis

Martin, Margaux, Stéphanie en Pauline
drukken de voetsporen van Marc’O.

L’ A M A N D I E R – L’ E P I C É A

© Antoine Melis

“Top Chef”, mooie reclame !
In 2015 deed Martin nog een nieuwe ervaring op : de
confrontatie in de keuken of de ‘strijd tussen chefs’. “Al viel ik af,
toch was ‘Top Chef ‘een fijne menselijke ervaring en … ongelooflijke
reclame voor het restaurant ! ”, geeft hij toe.
Martin doet het zo goed dat zijn vader in 2018 beslist zich terug
te trekken zodat zoonlief zijn eigen keuken kan ontwikkelen.
“We kregen de kans om het restaurant in het oude gemeentehuis van
Céroux over te nemen, in Ottignies-Louvain-la-Neuve. Dat was niet
makkelijk, want er lagen grote brasserieën op de loer. Maar de
gemeente gaf de voorkeur aan een kleinschalig project. En we slaagden
er al snel in om een trouw publiek naar ‘Les Tilleuls’ aan te trekken.”
Alles gaat dus volledig naar wens in de wereld van de Volkaerts.
Toch tot in maart 2020, toen de windvlaag van de pandemie
alle tafels omverblies en de kaarten opnieuw schudde. Beide
restaurants sluiten de deuren en in Genval wordt een traiteur-

Epicéa ‘Made in BW’
Zo gebeurde het dus dat de klanten in de schaduw van
‘L’Amandier’, die donderdag, vrijdag en zaterdag nog steeds een
traiteurdienst aanbiedt, in de herfst van 2020 plots een nieuwe
naam zagen verschijnen : ‘L’Epicéa’. Op de kaart niets dan lokale
producten. Om hun leveranciers niet te laten vallen – dat is voor
de Volkaerts duidelijk essentieel – beslisten ze hun producten
te koop aan te bieden. “We werken al een aantal jaar samen met
‘Made in BW’, een provinciaal platform dat de producenten uit de
streek samenbrengt, vertelt Marc’O. Vlees, boter, kaas, fruit, groente
en … bier. We bestellen wekelijks, afhankelijk van de beschikbare lokale
producten.”
De nu 30-jarige Martin is niet van plan te rusten voor hij de
1001 projecten heeft gerealiseerd die hij uit zijn kokshoed tovert.
De jonge chef (gehuwd met Laurence en papa van Jade en Louis)
wil het allerliefst een derde vestiging openen met chambres
d’hôtes, gekoppeld aan een restaurant. Bij het ontbijt kan
Stéphanie dan de honing van haar bijen aanbieden, nog een
lokale specialiteit “Als iemand in Rixensart ergens een vierkantshoeve te koop weet staan …”
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Le Glacetronome

DE ZIEL VAN EEN IJSJE
Gastronomische ijsjes en sorbets op basis van
groente en fruit uit de tuin, dat is de uitdaging die
Baudouin Lénelle aanging met Le Glacetronome
in Jambes. Gewaagd, maar geslaagd.

JAMBES
Namen

B

audouin Lénelle is al jarenlang in de ban van
culinaire experimenten. “Koken, dat is fysica,
maar vooral chemie. Voor onze ijsjes gebruiken we
zowel koude als warmte voor het pasteuriseren,
maar ook omdat het ijs ingrediënten bevat waarvan de
smaakeigenschappen en textuur beter tot hun recht komen
als ze tot op een zekere temperatuur worden gebracht. Een
typisch voorbeeld is suiker. Om karamel te maken, moet die
tot 175-180 graden worden verwarmd, niet meer of minder,
want anders verkrijg je niet de gewenste smaak.”
Bij Le Glacetronome bestaat een groot deel van het werk
dan ook uit de jacht op ingrediënten, waarbij de voorkeur uitgaat naar de korte keten. “Om goede verwerkte
producten te maken, heb je ook goede grondstoffen nodig.
Anders kan je onmogelijk lekker ijs maken, al is er uiteraard
nog wel wat meer nodig …”
94

Tijdens zijn permanente zoektocht naar uitmuntendheid, komt deze enthousiaste ijsbereider uiteraard ook
in contact met enthousiaste producenten. “De melk en
room komen van een boerderij in Bouge, die aan doordachte
landbouw doet, op minder dan drie kilometer hiervandaan.
Michel Doens is melkveehouder en viel al meermaals in de
prijzen voor de kwaliteit van zijn melk, die het hoogste proteïnegehalte heeft van de hele provincie. Wij ontwikkelden
verse room met 56 % vet, die het ijs veel smeuïger maakt.” Niet
alleen de kwaliteit van het product is essentieel, ook de
relatie die Baudouin met zijn producenten onderhoudt,
is een heus avontuur. “De twee dochters van Michel, Clarisse
en Eloïse, staan regelmatig achter de toonbank van Le
Glacetronome. Soms verkopen ze zelfs ijs met de melk die ze
de dag ervoor zelf nog hebben helpen melken. Een kortere
keten is dan ook moeilijk denkbaar ! ”

© Jean-Pol Sedran

I Muriel Lombaerts
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Emoties losmaken
Met achttien smaken die het hele jaar door worden verkocht,
biedt Le Glacetronome klassieke smaken aan, maar dan net iets
anders, zoals vanille uit Madagaskar en andere, nog originelere
varianten zoals witte koffie uit Kivu en Earl Grey-thee uit de
winkel ‘Fossé Fleuri’ in Namen. Behalve voor aardbei en framboos volgt Baudouin de seizoenen, en hij biedt dan ook regelmatig tijdelijke smaken aan, afhankelijk van zijn inspiratie en
van wat voorradig is. “De aardbeien Notre-Dame au Bois komen uit
Wépion, de kersen uit Hannêche, de pruimen uit Erpent of Beez, de
zwarte bessen uit Malonne en de peren uit Temploux… We gebruiken
bovendien zo weinig mogelijk suiker : hoe meer suiker er in het fruit
zit, des te minder we zelf moeten toevoegen.”
Over één smaak is iedereen het eens : pistache.“Tijdens de Fêtes
de Wallonie kreeg een vrouw bijna de tranen in de ogen toen ze van
ons ijs proefde. Ze had al overal ter wereld gewoond en pistache was
altijd al haar graadmeter geweest. Ze vertelde me dat ons ijs haar deed
denken aan het allerbeste ijs dat ze ooit proefde, in Rome, en dat het
dat zelfs nog overtrof ! Met onze biologische pistache hebben we als het
ware haar ziel geraakt en haar emoties beroerd”.
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MET JOURNALISTIEK
KOM JE OVERAL …
Baudouin Lénelle komt uit een gezin met acht
kinderen en vertoonde al op erg jonge leeftijd
belangstelling voor de keuken en voor desserts, en
dan vooral ijs. “Ik maakte mijn eerste ijsje toen ik vijf
was, en mijn moeder nadeed. Mijn vader toonde me
eens hoe ik een taart moest bakken, daarna vond ik
een recept en dat ben ik blijven verbeteren. Ik begon
zaterdag om twee uur en om vier uur was het gebak
klaar. Woensdag waren het dan Brusselse wafels.
Ik heb altijd al iets met gastronomie willen doen …”
Toch zal het leven hem eerst een andere richting
uitsturen. “In die tijd stond het niet goed om in het
restaurantwezen te gaan werken. Toen ik thuis durfde
te vertellen dat ik hotelschool wilde volgen, bleek dat
geen optie te zijn. Ik ging dan maar journalistiek
studeren en begon te werken in de media. Dat was
geweldig ! Journalistiek is tijdrovend en stresserend,
maar wel een bijzonder boeiend beroep.”
Terwijl hij actief was als adjunct-redacteur bij de
krant ‘Vers l’Avenir’ volgde Baudouin een opleiding
als traiteur-restaurateur om zo toegang te krijgen tot
het beroep. Hij bleef vervolgens ook andere
opleidingen volgen en werkte bij Belga en de VN,
leidde ‘Le Soir Magazine’ en tot slot ook Canal C, de
lokale Naamse televisiezender. Vlak voor hij 60 werd,
besliste hij de stap te wagen, waarbij hij zich liet
leiden door een coach, gespecialiseerd in de
begeleiding van bedrijfsleiders. “Vanaf het ontstaan
van het project wist ik dat er een brug zou komen in
Jambes. Tijdens de drie daaropvolgende jaren hield
ik in het oog of er daar iets te koop kwam.
Tevergeefs. Tot op de dag waarop ik vernam dat er
iemand zijn pand verkocht aan de voet van de brug.
De gedroomde plek ! ”
Zes maanden later zag Le Glacetronome het licht,
dankzij onder meer een crowdfundingsactie.
Met dat geld kon het meubilair worden betaald dat
op maat werd gemaakt door de Ressourcerie
namuroise, een sociale onderneming actief op het
vlak van gerecycleerd meubilair. “Ook al onze
verpakkingen zijn recycleer- en composteerbaar ”,
benadrukt Baudouin.

© Springtime

© Springtime

LE GLACETRONOME

Rue Mazy 73
B-5100 Namen
+ 32 (0) 493 93 35 33

www.glacetronome.be
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‘Les Sorbiers’

WEDERGEBOORTE
VAN DE MAASPALEIZEN
Als een groep Belgische investeerders beslist om zijn
(grote) spaarpot leeg te maken, dan is een mogelijk
resultaat daarvan ‘Les Sorbiers’, een historisch domein
van 17 hectare, gelegen te Hastière. In dit voormalige
eigendom van de familie Boël werd een prachtig en
uiterst veelzijdig hotel-restaurant ondergebracht.

HASTIÈRE

I Jean Fauxbert

A

lles begon 26 jaar geleden toen een groepje
vrienden, waaronder de Brusselse filmproducent Jean-Philippe Laroche (Arrêtez-moi,
met Sophie Marceau en Miou-Miou uit 2013,
of Avant l’aube, met de betreurde Jean-Pierre Bacri in
2011 …) regelmatig op vakantie ging in Le Crotoy, in
de baai van de Somme. Ze noemden zichzelf ‘les Récrés’
en werden er verliefd op een oud hotel in felle kleuren.
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Hun avontuur begon met de aankoop en de inrichting
van het hotel ‘Les Tourelles’. Drie jaar later – de groep
was inmiddels al wat groter geworden – lieten ze hun
oog weer op iets anders vallen, dit keer in de bergen. Ze
kochten een voormalig kabelbaanstation op in
Champéry (Zwitserland) waar ze ook weer een hotel in
onderbrachten, dat de mooie naam ‘Plein Ciel’ kreeg.

Namen

Smaken

Tegenover het Île d’Androssart
Twintig jaar later breidde de groep investeerders nog
uit met verschillende partners. De zogenaamde ‘Récrés’
tellen nu een honderdtal leden en een afgevaardigd
bestuurder, Bernard Richelle, voorzitter van Citydev.
Brussels (voormalige Ontwikkelingsmaatschappij voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Nog steeds op zoek
naar nieuwe avonturen doorkruisten ze Wallonië. Ook
hier weer verloren ze hun hart bij een van de mooiste
delen van de Maas, in Hastière, waar ze ‘Les Sorbiers
’ontdekten, een domein van zeventien hectare groot,
voormalig eigendom van de familie Boël. Een uitzonderlijke locatie aan een zijarm van de Maas, beschermd
door het Île d’Androssart.
In de jaren 1900 was de Maas tussen Dinant en Givet
een favoriete vakantiebestemming met tal van hotels
die toen ‘Maaspaleizen’ werden genoemd. Hastière,
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Heer, Waulsort, … stuk voor stuk bekend en geliefd bij
rijke toeristen en bekende figuren als Emile Verhaeren,
Félicien Rops, Henri Conscience, Adolphe en Louis
Delhaize, maar ook Paul-Henri Spaak.
Een eeuw later worden die prachtige oevers van de Maas
tussen Wallonië en Frankrijk deels in ere hersteld dankzij de oprichting van toeristische circuits en tal van
nieuwe bed & breakfast-gelegenheden. Met ‘Les
Sorbiers’ krijgt het concept ‘Maaspaleis’ echter zijn volledige betekenis (terug). “De totale investering voor de
inrichting ligt tussen de twee en drie miljoen euro, maar we
wilden dat het geheel voor iedereen toegankelijk is, vertelt
Maxime Ramé, directeur van de locatie. Het is dan misschien
wel een paleis wat het kader en de inrichting betreft, maar
niet in het licht van de prijzen die we hanteren. Het project
‘Les Sorbiers’ was en is nog steeds gebaseerd op het thema van
de natuur, die toegankelijk moet zijn voor iedereen.”

“Het is dan misschien wel een paleis wat het
kader en de inrichting betreft, maar niet in
het licht van de prijzen die we hanteren.”
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Hotel, bijenkorven en moestuin
En als de natuur bijzonder gul is voor de zeventien hectare van Les Sorbiers, dan wordt ze ook
op uitzonderlijke en gevarieerde wijze in de verf
gezet. De lichte kamers dragen botanische namen
als Roseau, Rives, Aulne of Pigamon, seminars
kunnen worden georganiseerd in een schitterende
orangerie aan de oever van de rivier, en wat verderop staan bijenkorven naast kleurrijke perken
vol honingbloemen die de gele nectar aanbieden
aan de kinderen die hier op natuurklas komen.
En dan is er natuurlijk nog de schitterende moestuin die de chef van het restaurant zo dierbaar is
en die heel gewoon ‘En face de l’île’ heet.
De chef van Les Sorbiers is Nicolas Valanchon,
een grote kerel met een goedgevuld cv, die praat
over Les Sorbiers alsof het een sprookje is : “Ik
was meteen dol op de locatie toen ik de advertentie op
een professionele website zag, vertelt de Franse chef.
Ik woonde toen nog in Singapore, maar had al lang
zin om zelf een moestuin te hebben en met natuurlijke
producten te werken. Dat heb ik wellicht overgehouden
aan mijn tijd bij Jean-Michel Lorain, de chef met twee
sterren in Bourgogne. Hier komen alle honing,
groente, fruit en kruiden van Les Sorbiers. En wat we
niet zelf verbouwen, laten we leveren door lokale producenten. Altijd de korte keten dus ! ”

Het team van de Sorbiers,
met Maxime Ramé en
Nicolas Valanchon
(respectievelijk 6e en 4 e
van links).

LES SORBIERS

Rue des Sorbiers 241
B-5543 Heer
+32 (0) 82 22 20 63

www.lessorbiers.com
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“ ‘Les Sorbiers’ is vandaag
een van de enige twee Belgische
vestigingen met het Europese
Eco-Label.”

Een site met ecolabel
Maxime Ramé en Nicolas Valanchon laten zich
voor het beheer omringen door een twintigtal
personen. Naast de tientallen kamers van Le
Castel, Le Palladio of de gîtes van La Maison
Blanche, waarin tot honderd personen kunnen
worden ondergebracht, zijn er immers ook nog
de vergader- en conferentiezalen, moestuin en
bijenkorven, bibliotheek, keuken, maar ook het
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, zoals een
wandeling door de rotsen van Freyr en bezoek
aan het gelijknamige kasteel, tochtje op de
mountainbike of paddle op de Maas, zonder
natuurlijk de zomerconcerten te vergeten. Want
‘les Récrés’ hadden het gekke – maar weloverdachte – plan opgevat om de locatie in volle
pandemie, op 1 augustus 2020, open te stellen
voor zijn klanten. “We hadden uiteraard niet
verwacht dat we tijdens de eerste lockdown moesten
sluiten, vertelt Maxime Ramé, maar het succes tijdens
de eerste weken was dermate groot dat we onmiddellijk overtuigd waren van de relevantie van het
project en de grote vraag ernaar. Tijdens de lockdown
konden we alles tot in de puntjes afwerken en hadden
we de tijd om na te denken over nieuwe projecten,
zoals een golfterrein en/of zwembad voor volgende
zomer.”
Ook het ecologische imago van de locatie kreeg
een update. Dankzij de kwaliteit van het project
– dat over een biomassaketel beschikt – is Les
Sorbiers vandaag een van de enige twee Belgische
vestigingen met het Europese Eco-Label. “Dit
label houdt niet alleen verband met de uitrusting,
maar is gebaseerd op het project in zijn geheel en op
de lange termijn. Het gaat dus om een proces in
evolutie”.
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Wanneer de verantwoordelijke consument een actor
wordt van het economisch herstel,

dat is het WAW-effect !
Scan deze pagina en neem deel aan onze crowdfunding!

