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Invito

Vrouwelijke ondernemers 
staan hun mannetje

 Het aantal vrouwelijke ondernemers is de laatste jaren sterk gestegen en heeft al heel 
wat inkt doen vloeien. De gezamenlijke inspanningen van de overheid en Europa zitten 
daar zeker voor iets tussen. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Zo zijn er nog steeds 
weinig vrouwen in de media, in topfuncties en raden van bestuur, verdienen vrouwen 
minder dan mannen en kampen ze met problemen rond veiligheid, gelijke rechten en 
vrijheid.
 Als je hen bezig hoort, is ‘vrouw zijn’ vaak een troef, een toegevoegde waarde. Ze weten 
verrassend goed wat ze willen en hebben de touwtjes van hun onderneming over het alge-
meen goed in handen. Ze houden van uitdagingen en jongleren dapper tussen werk en 
gezin. En met succes. Waarom zijn er dan zo weinig? Wat houdt vrouwen tegen?
 Een waslijst aan studies komt met voor de hand liggende antwoorden: een joods- 
christelijke opvoeding, het idee van opoffering, de druk van het gezin, schuldgevoelens, 
schaamte voor succes, angst door de economische en sociale crisis… 
 Ook al is er een duidelijke evolutie, de clichés bestaan nog steeds. Toch wagen steeds 
meer vrouwen de sprong. Ze laten zich inspireren door de verhalen van andere succesvolle 
vrouwen en beseffen dat ze zelf voor verandering kunnen zorgen.Netwerken voor vrou-
wen lijken in sommige ogen misschien achterhaald in de 21ste eeuw, het succes ervan 
bewijst dat er behoefte aan is.  En dat is jammer.  
 Is het geen hoog tijd om iedereen dezelfde kansen te bieden? Tijd dat iedereen zijn of 
haar steentje kan bijdragen zonder het etiket ‘man’ of ‘vrouw’?    

Virginie Pierre
Project manager réseau diane UCm 
artistiek directeur BaZarT OFFiCe

www.reseaudiane.com

www.virginiepierre.com

Op onze website

er gebeurt zoveel in onze regio dat 
100 pagina’s per trimester niet volstaan. 

Op onze site gaan we verder in op alle thema’s van 
het magazine, verdeeld over vijf rubrieken: cultuur, 
toerisme, economie, patrimonium en gastronomie. 
WAW on web volgt de actualiteit op de voet en is zo 
de perfecte aanvulling op het magazine.  
WAW on web biedt u ook extra informatie langs 
verschillende mediakanalen. U vindt er video’s, 
portfolio’s en heel wat andere zaken die de pagina’s 
van ons magazine opfleuren.  

Probeer nu het Premium-abonnement!  

abonneer u op onze nieuwsbrief en win talrijke 
geschenken: een verblijf in een luxehotel, een diner 
in een gastronomisch restaurant, tickets voor 
concerten, festivals of voorstellingen, een dagje 
proeven van sport of ontspanning, 
hightechmateriaal… 

Ook de nummers die u gemist hebt, vindt u 
voortaan makkelijk terug. Op onze website kunt u 
gratis alle archieven raadplegen. een schat aan 
informatie over alles wat er in Wallonië gebeurt. 

Waw ! Wilt u ons graag volgen?

ontdEk dE 
vEElzijdighEid van hEt 
groEiEndE wallonië !

Volg ons op de 
sociale netwerksites

Word fan van de pagina van WAW 
Wallonie Magazine en blijf op de 

hoogte van de laatste nieuwtjes! Volg ons 
ook op Twitter!
… en spreek erover met uw relaties!

Op digitaal
Bestel nu uw digitaal nummer 
van WAW Wallonie Magazine 

in onze webshop en lees het 
gedurende een jaar gratis op uw iPad 
of tablet.

www.wawmagazine.eu
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46 traject  fabienne biSter
Deze Waalse mama is niet alleen journaliste en bedrijfsleidster, maar ook nog eens 
pleitbezorgster van de kmo’s. Fabienne Bister is een vindingrijke dame, en haar potjes 
mosterd zijn al even origineel!

50 Success Story  Carine deGeimbre, l’air du tempS

55 Logies  hôtel de la SourCe 
Vlak bij het mooiste racecircuit ter wereld staat dit pareltje van architectuur, waar 
uitsluitend dames aan het roer staan!
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Dossier   wallonië, ongElooflijk nEtwErk van compEtEntiEs

Ondernemersnetwerken zijn essentieel en vrouwen maken er slim gebruik van. In dit dossier wordt 
verteld hoe deze vrouwen in de communicatie, de cultuur of het bedrijfsleven een sterke band bewaren 
met Wallonië, de regio die hen groot zag worden. 

Inhoud nr.20Edito

www.wawmagazine.eu

Een mooie top!
 Op 8 maart was het Vrouwendag. Toegegeven, het voelt soms een beetje geforceerd. 
Alsof we er absoluut aan móeten denken. Alsof we een signaal nodig hebben om ons eraan 
te herinneren dat er nog steeds ongelijkheid is, dat vrouwen nog steeds minder respect 
krijgen dan mannen, hoezeer dat ook verschilt van land tot land. Vrouwendag, Dag tegen 
Kanker, Dag van het Gezin, dag van windenergie, van aangeboren hart- en vaatziekten… 
Doekjes voor het bloeden of belangrijke evenementen?  

 Al twintig nummers lang zet WAW succesverhalen en veelbelovende starters in de 
kijker en besteden we aandacht aan sterke vrouwen. En toch zat de balans niet helemaal 
goed. Dus rees de vraag: waarom zitten er zo weinig vrouwen in ons tijdschrift, en in de 
pers in het algemeen? Met uitzondering van de vrouwenbladen, waar, laten we eerlijk zijn, 
vrouwen eerder als “meisjes” geportretteerd worden dan als “vrouwen”. 

 Daarom beslisten we om dit nummer te wijden aan de dames die Wallonië op de kaart 
zetten. Niet als doekje voor het bloeden of als mediagenieke stunt. Wel om vrouwen eens 
extra in de kijker te zetten, net omdat ze vaak zo onopvallend te werk gaan. Alle vrouwen 
in deze WAW hebben in ieder geval één ding gemeen: ze staan aan de top in hun vakgebied. 
Ze verdienen zonder twijfel een plaats op deze pagina’s, gewoon omdat ze een voorbeeld 
voor anderen vormen. 
 
 De vrouwen in dit nummer werken in een mannenwereld en als ze daarbij hun vrou-
welijke aanpak niet verliezen, levert dat vaak een extra dimensie op. Ze zijn veeleisend, 
strikt en georganiseerd, maar die eigenschappen zijn geen doel op zich, maar middelen 
om dat doel te bereiken, of het nu gaat om ondernemerschap, kunst, gastronomie of 
toerisme.
 De combinatie van werk en gezinsleven is echt niet het enige waar deze vrouwen over 
kunnen meespreken. Wordt er soms aan een mannelijke bedrijfsleider gevraagd wat hij 
doet als zijn kinderen ziek zijn?  

Jean-Willy Lardinoit
Hoofdredacteur

WAW Wallonië magazine
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Sinds de zomer van 2012  
is de naam van Charline van Snick 
voor altijd verbonden met een 
olympische medaille. Maar de 
22-jarige judoka, die net in het 
centrum van luik komen wonen is, 
heeft nog een lange weg te gaan. 
Zowel letterlijk als figuurlijk.

op wEg mEt 
charlinE

talenten

te kSt  Christian Sonon
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28 juli 2012 staat voor altijd in 
het geheugen van de familie 
Van Snick gegrift. Die zater-
dag, kort na de middag, staat 

Ch a rl i ne op de t at a m i v a n het E xcel 
Exhibition Centre in Londen voor haar her-
kansingswedstrijd tegen de Argentijnse 
Paula Pareto in de categorie tot 48 kg. Na 
twee overwinningen en een nederlaag kan de 
Luikse zich geen fouten meer veroorloven. 
Met een laatste krachtsinspanning gooit ze 
zich in de strijd. Als ze aan het eind van de 
kamp een y uko scoort, kijkt ze naar de 
scheidsrechter van haar kleine finale. Na wat 
haar een eeuwigheid lijkt, wijst hij haar uit-
eindelijk aan als winnaar. De vreugde barst 
los bij de aanwezigen in het Belgische kamp, 
met wie ze in het Belgium House haar bron-
zen medaille zal vieren. Haar ouders, Marc 
en Anne, zijn ontroerd en trots op hun doch-
ter, die nog maar zes was toen ze haar mee-
sleepten naar de judoschool van Blegny. Want 
in de familie Van Snick zijn judo en jiujitsu 
een levensschool. Je leert er vechten, afzien 
en triomferen!
 Het feest blijf t nog even duren. Op 
14 augustus wordt ze in de sporthal van Saive, 
het dorp waar de familie vandaan komt, tri-
omfantelijk onthaald door haar supporters 
en de leden van haar club. Haar club, dat is 
judoclub Bushido in Saive, waar haar vader 
de leiding heeft. Op 13 september ontvangt ze 
van de Waalse overheid de onderscheiding 
van ridder van de Waalse verdienste en op 
4 december wint ze voor de derde keer de tro-
fee voor sportverdienste van de Federatie 
Wallonië-Brussel. Op het eind van 2012 kan 
de nummer 4 van de wereld voortreffelijke 
resultaten voorleggen: na haar olympische 
krachttoer schittert ze op het Europees 
Kampioenschap (2de), wint ze de Grand Prix 
van Düsseldorf en wordt ze derde op de 
Grand Slam in Moskou.

Films van tarantino
“een olympische medaille, dat verandert je 
leven”, hoor je wel vaker zeggen in de sport-
wereld. Jawel, maar misschien niet onmid-
dellijk. Het enige wat er voor Charline is ver-
anderd, is dat ze in september, op 22-jarige 
leeftijd, besluit om het ouderlijk huis te verla-
ten en te verhuizen naar een appartementje 
in de wijk Saint-Léonard in Luik. Ze wil op 
eigen benen staan. Daar treffen we haar begin 
februari, samen met haar partner, de Franse 
judoka Anthony Cueillette, die haar geregeld 
vanuit Parijs komt bezoeken. “een fantasti-
sche kerel”, fluistert ze, terwijl ze hem verliefd 
aankijkt. Door een lange gang kom je in het 
appartement. Het is klein maar modern. Het 
dikke konijn dat in een hoek van de woonka-
mer zit, wordt nerveus van onze aanwezig-
heid. “hij heet navis en hij speelt graag met 
me.” Aan de muur hangt een foto van het 
nachtelijke Tokio. “die heb ik genomen. 
fotografie is een van mijn hobby’s”, zegt ze, 
voor we aan onze vragenronde beginnen.

Waarom de wijk Saint-Léonard? Het ant-
woord van deze geboren en getogen Luikse 
hoeft niet te verbazen. “ik woon nu dicht bij 
het centrum. dat is makkelijk om de stad in te 
gaan. ik slenter graag door de straten met mijn 
vrienden. er zijn veel winkels en brasserieën. 
er is heel wat te beleven.” En film? “ja, maar ik 
ga liever naar het bioscopencomplex van 
rocourt ”. Welke film heeft ze het laatst 
gezien? “Django Unchained. ik ben dol op 
tarantino. ik kijk ook naar dvd’s, vooral poli-
tieseries. mijn favoriete serie is Criminal 
Minds. ik hou van mensen met een sterke per-
soonlijkheid.” Ze wordt onderbroken door de 
beltoon van haar mobiele telefoon. Aan haar 
stem te horen is ze een beetje geïrriteerd. 
“mijn auto is defect en mijn sponsor heeft me 
een andere gegeven, maar dat is zo simpel niet. 
ik heb mijn auto elke dag nodig om te gaan 
trainen!”
 En Charline vertelt hoe vaak ze wekelijks 
heen en weer rijdt om de trainingen van de 
federatie bij te wonen. Die worden geleid door 

Cédric Taymans en Damiano Martinuzzi. 
“op maandag is dat in waver, ‘s ochtends in 
een klein groepje en ‘s avonds voor iedereen. op 
dinsdag en donderdag in de ulb/Vub in 
brussel. op woensdagavond doe ik mee met de 
nationale training in etterbeek. en daarboven, 
maar dat is een persoonlijk keuze, ga ik twee of 
drie keer per week naar de Spiroudôme, in 
Charleroi, voor mijn fysieke voorbereiding. ten 
slotte doe ik ook nog spiertraining in een zaal 
in fléron en af en toe ga ik joggen, squashen en 
zwemmen in het sportcentrum van Sart 
tilman.”

twintig uur per week achter 
het stuur!
En dan begrijpen we waarom de Luikse 
judoka het gevoel heeft dat haar situatie nau-
welijks is veranderd sinds ze haar medaille 
behaald heeft . “ik had gehoopt op wat facili-
teiten of voordelen, maar die heb ik niet gekre-
gen”, stelt ze vast. Ze heeft met glans haar 
diploma marketing behaald aan de hoge-
school van de provincie Luik en ze heeft een 
contract bij Bloso als administratief mede-
werkster. Vooral die ritten zijn lastig. “ik was 
niet de enige die hoge verwachtingen had van 
het plan van het waalse Gewest om een sport-
centrum op hoog niveau op te richten. Sart 
tilman zou een fantastische locatie geweest 
zijn, maar het heeft niet mogen zijn. (Het plan 
voor een federale dojo voor de Franstalige 
Judoliga ligt nog steeds ter discussie. Het 
sportcentrum op hoog niveau komt er, maar 
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in Louvain-la-Neuve, en in het begin zal de 
nadruk liggen op atletiek, nvdr.) het onder-
weg zijn kost me dus veel energie. ik train tus-
sen 15 en 20 uur per week en ik zit er 20 uur 
achter het stuur!” “je zou van sport moeten 
veranderen, je zou een uitstekende autocoureur 
zijn”, zegt Anthony. Hij heeft dat niet pro-
bleem niet. In Parijs zijn alle disciplines en de 
medische staf ondergebracht in het Nationaal 
Inst it uut voor Spor t en Licha mel ijke 
Opvoeding (INSEP ). Dat ligt in het hart van 
het bos van Vincennes, vlak bij zijn woning.
 Charline moet erom glimlachen. Maar ze 
heeft nog andere zorgen. Sinds de herfst 
kampt ze met een enkelverzwikking, waar-
door ze wekenlang van de mat moest blijven. 
Ze heeft het begin van het seizoen dus gemist. 
Zo moest ze verstek laten gaan voor de Open 
van Paris-Bercy en voor de Grand Prix van 
Düsseldorf. “maar mijn doel is niet veranderd: 
in april wil ik in hongarije europees kampioen 
worden, en de nummer één van de wereld!”

Wordt de druk niet te groot? De Luikse heeft 
geleerd ermee om te gaan. Bovendien is ze 
een vechter. Net als Justine Henin, die haar 
voor haar vertrek naar Londen is komen 
interviewen in Geldenaken, geeft ze zich 
nooit gewonnen, wie ook haar tegenstander 
is. “wat justine bereikt heeft, is buitengewoon, 
maar ze is geen voorbeeld voor mij. ik heb trou-
wens geen voorbeelden. ik volg mijn eigen weg, 
dat is alles”, zegt ze vastberaden. Maar dat 
hadden we al begrepen. 

Bio & erelijst
 — 1990: Geboren in luik.
 — 1996: Begint op zesjarige leeftijd met 

judo in judoclub Olympic in Blegny, 
waar ze woont. 

 — 1998: Op haar achtste verjaardag 
richten haar ouders in saive judoclub 
Bushido op, haar huidige club.

 — 2004: Behaalt voor het eerst een 
podiumplaats tijdens een 
internationale competitie in 
roemenië (bij de beloften).

 — 2009: Wordt europees kampioen bij 
de junioren. Wint voor het eerst de 
trofee voor sportverdienste van de 
Federatie Wallonië-Brussel. 

 — 2010: Behaalt haar eerste gouden 
medaille tijdens de Wereldbeker in 
sofia (bij de senioren) en de bronzen 
medaille tijdens het europees 
kampioenschap. komt in de top 10 
van de wereld. 

 — 2011: Wordt 5de op het 
Wereldkampioenschap. 

 — 2012: Wordt europees vicekampioen 
en behaalt de bronzen medaille op de 
Olympische spelen in londen (ze 
wordt 4de van de wereld).

Op het eind van 2012 
kan de nummer 4 
van de wereld 
voortreffelijke 
resultaten voorleggen: 
na haar olympische 
krachttoer schittert 
ze op het Europees 
Kampioenschap (2de), 
wint ze de Grand Prix 
van Düsseldorf en 
wordt ze derde op de 
Grand Slam in Moskou.

Het talent om 
nummer één te 
worden!

Cédric Taymans, vicewereld- 
kampioen in 2001, technisch 

directeur van de Belgische Franstalige 
judoliga en trainer van tal van atleten op 
hoog niveau, onder wie Charline van 
snick, maakt zich niet zo veel zorgen om 
zijn beschermelinge aan de vooravond 
van haar seizoen, al heeft het vertrouwen 
van de luikse door haar blessure wel 
een deuk gekregen. 

Cédric taymans — Ze heeft haar zinnen 
gezet op het europees kampioenschap 
eind april en daarom moet ze absoluut 
eerst aan een ander tornooi kunnen 
deelnemen, legt hij uit. dan zullen we 
meer weten over haar conditie, maar ze 
is hoe dan ook een vechter. dat is 
trouwens haar grootste kracht. en ze heeft 
het talent om haar doel te bereiken: de 
nummer één worden in haar categorie.

en wat is haar grootste gebrek?
C.t. — Ze is onstuimig, ze heeft het 
moeilijk om zich bij bepaalde basisregels 
neer te leggen. maar ze is nog jong... 
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B r u S S e L

Brussel

WAW Attitude

Twee Waalse vrouwen én boegbeelden van het 
televisiejournaal: Hadja lahbib en Hakima  
darhmouch. Samen bereiken ze ruim anderhalf 
miljoen televisiekijkers. Triviaal?

te kSt  Sophie Corin
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Na even op de redactie van RTL en 
vier jaar als zelfstandig journa-
liste te hebben gewerkt, besluit 
Hadja Lahbib in 1997 om zich bij 

de ploeg van het RTBF-journaal aan te slui-
ten. En ze werkt er nog altijd even graag... 
Toegegeven, pas drie maanden na haar aan-
komst kreeg ze het verzoek om het journaal 
te presenteren. Van de afdeling ‘maatschap-
pij’ is ze via de afdeling ‘politiek’ overstapt 
naar de rubriek ‘internationaal’, een keuze 
die ze na drie jaar bij de omroep heeft 
gemaakt.

Beroepservaring bezit Hadja heel wat. Toch 
heeft ze geen voorkeur voor een bepaald 
journalistiek genre ontwikkeld. “ik hou van 
variatie”, glimlacht ze. “het leven is te kort en 
de grote waaier aan mogelijkheden is te groot. 
het zou zonde zijn om er niets mee aan te 
vangen.”
 Langdurig een documentaire of een 
reportagereeks op onbekend terrein voorbe-
reiden: het geeft haar evenveel voldoening 
als dagelijks opnieuw het journaal presente-
ren. Ze is naar Afghanistan getrokken om er 
in spartaanse omstandigheden haar docu-
mentaire afghanistan. le choix des femmes 
op te nemen. Velen dachten dat ze daarna 
geen zin zou hebben om weer de nieuwsstu-
dio in te gaan. Maar ze hadden ongelijk. Als 
geen ander weet Hadja Lahbib beide aspec-
ten van het beroep te combineren. 

Presenteren geeft haar trouwens nog op 
andere vlakken voldoening. Het is namelijk 
teamwerk en het vraagt heel wat kunst- en 
vliegwerk om een uitzending live in goede 
banen te leiden. “een technisch defect net voor 
je in de ether gaat en je het uiterste van jezelf 
moet geven: het hoort er allemaal bij,” zucht 
ze. “Vaak is het een echte race tegen de tijd.”
 “mijn manier om stress te lijf te gaan? een 
nuchtere kijk.” Het belangrijkste is om goed 
voorbereid te zijn, vindt ze, maar ook weer 
niet té. Ze geeft het voorbeeld van het twee-
talige culturele programma dat ze samen 
met Dimitri Verhulst presenteert, Vlaamse 
kaai. Voor de kijker moet het lijken alsof 
alles geïmproviseerd is, maar in werkelijk-
heid zijn de krijtlijnen duidelijk getrokken. 
Alles ligt vast, behalve de dialogen.  

“Het nieuws is niet de vrucht 
van het werk van één per-
s o o n ”,  z e g t  H a k i m a 
Darhmouch met klem. Ze 

is de meest bekeken vrouw van Franstalig 
België. Toch blijft ze bescheiden en is ze 
ervan overtuigd dat ze haar succes aan het 
team te danken heeft. Ze doet haar best om 
in de eerste plaats natuurlijk te blijven, 
ondanks haar gebrek aan zelfvertrouwen en 
haar ervaring. 
 Toen ze in 1999 op de redactie van RTL 
aankwam als freelancer, begon Hakima 
Darhmouch haar journalistieke carrière bij 
de radio. Na een korte zijsprong naar de poli-
tiek, het weerbericht en de verkeersinforma-

tie, werd ze reporter en daarna presentatrice 
van het tv-journaal. Ze beschouwt die job 
niet als een doel op zich. Met haar reportages 
en producties – ze is namelijk ook producer 
– probeert ze alle facetten te bestrijken die 
het beroep te bieden heeft. “een goede pre-
sentatrice zijn, betekent dat je de hand van de 
kijker vastpakt en hem meeneemt om te ont-
dekken wat jou getroffen heeft.” De eerste uit-
daging die je moet aannemen om dat waar te 
maken is: je voor alles interesseren. Dat is 
niet zo moeilijk voor haar, want Hakima 
heeft haar talent voor verwondering dat ze 
als kind had, perfect weten te bewaren. 
 Hoewel ze beter bekend is van het tv-jour-
naal, heeft ze een voorliefde voor radio. Ze 
houdt in het bijzonder van Vivre ensemble 
(Samen leven), het psychologische magazine 
dat ze lang gepresenteerd heeft. “psychologie 

is een vakgebied dat me boeit, net als wel-
zijn, gezondheid en lifestyle”, verklapt ze. 

Het speciale van die uitzending is dat 
de luisteraars aan het woord worden 

gelaten. Daar is ze dol op. Hun 
levens verha len ra ken ha a r. 

Bovendien heb je daar ook niet 
te maken met de beperking 

dat alles altijd dringend is, 
zoals bij nieuwsf lashes. 
Onderwerpen in de diepte 
beha ndelen, lever t een 
ander soort voldoening op 
en Hakima voelt zich daar 
goed bij.

Na een dag vol er varingen deelt Hadja 
Lahbib graag haar gevoelens met haar kinde-
ren. “het is inderdaad zo dat de mensen met 
wie ik beroepsmatig contact heb, elk op hun 
manier een invloed op mij hebben”, verklaart 
ze. Ze herinnert zich een episode uit het 
maatschappelijke magazine dat ze presen-
teert op Arte, Quai des belges. Ze had er pati-
enten te gast die leden aan het syndroom van 
Down. Hun affectie en gulheid raakten haar 
en ze wisten onmiddellijk haar hart te ver-
overen. Ze heeft naar eigen zeggen ontzet-
tend veel geluk dat ze telkens een glimp mag 
opvangen van totaal andere werelden, die 
daarom niet minder interessant zijn.
 De meeste dingen doet Hadja met bijzon-
der veel passie. Ze laat zich leiden door haar 
voorliefde voor een onderwerp, een individu, 
een locatie... Als de vonk eenmaal overge-
sprongen is, is ze niet meer te houden. “wat 
ik ook doe, in gedachten is mijn beroep nooit 
ver weg. het zit me waarschijnlijk in het 
bloed”, lacht ze. Een theaterstuk, een film: ze 
bekijkt het allemaal door de bril van de 
journalist. 

Verliefd op Luik
Ook haar thuisstad Luik, waar ze als oor-
spronkelijk Algerijnse terechtkwam, heeft 

een plekje in haar hart veroverd. Ze heeft er 
lang gewoond en haar liefde voor de stad is 
nog altijd even groot. Vooral de grenzeloze 
culturele dynamiek van de stad spreekt haar 
sterk aan. “luik, bergen, namen... wallonië 
heeft die tedere menselijke kant die ons naar de 
essentie brengt ”, zeg t ze een ti k keltje 
 nostalgisch. In haar favoriete restaurants 
voelt ze zich bijvoorbeeld helemaal thuis. En 
in haar vaste w inkels is bekend wat ze 
gewoonlijk koopt. Een glimlach, een korte 
conversatie: vooral die kleine dingen fleuren 
haar op. Momenteel woont ze in Brussel, 
maar ze vraagt zich nog altijd af waarom ze 
verhuisd is.
 Ze is trots op haar regio. Als er buiten-
landse vrienden op bezoek komen, neemt ze 
ze mee naar de citadel van Luik, maar ook 
naar Wépion, naar Spa... Vooral de trots 
 zouden de Walen weer hoger in het vaandel 
moeten dragen, vindt ze. Hun gebrek is de 
keerzijde van hun deugd: ze zijn helemaal 
niet begaan met hun imago. Het maakt ze 
weliswaar sympathiek, maar het tilt ze niet 
naar het niveau dat ze werkelijk verdienen. 

Hadja
lahbib

Hakima 
darhmouch
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JustForYou.be,
is ook voor u!

In 2012 werden meer dan 20.000 
JustForYou leden gelukkige winnaars!

Wilt u ook uw volgende vakantie, concerttickets, cinemaplaatsen, pretparkpassen, games, 
kooklessen, relookings en vele andere prijzen winnen die u aanspreken?

Schrijf u in via www.JustForYou.be 

U kan de toekomstige wedstrijden, winnaars en exclusieve voordelen terugvinden 
op www.facebook.com/justforyou.be/nl 
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Spontaniteit
Wat radio betreft, houdt ze vooral van de 
vrijheid die ze heeft om de toon te bepalen 
die ze wil aanslaan en die mijlenver verwij-
derd is van het formele karakter dat bij actu-
aliteit hoort. Voor de camera moet je altijd 
serieus blijven. Dat is voor Hakima, die zich-
zelf spontaan noemt, niet altijd gemakkelijk. 
“als iemand me aan het lachen brengt, heb ik 
alle moeite van de wereld om me in te houden. 
als een getuigenis me raakt, verraadt mijn 
stem dat.”  Hakima bekent dat ze veel proble-
men heeft om haar emoties onder controle te 
houden wanneer ze berichten brengt in ver-
band met armoede, kwetsbaarheid of ziekte. 
“we blijven mensen. en ja, het is me al overko-
men dat ik moest huilen.” Haar groot hart 
komt in opstand, met het toenemende aantal 
menselijke en sociale drama’s. Hakima 
Darhmouch heeft onuitwisbare herinnerin-
gen aan al haar ontmoetingen, maar een heel 
bijzondere herinnering heeft ze aan haar 
r ep or t a ge over v r ouwen met k a n ker. 
“uitzonderlijke vrouwen, vol moed en hoop”, 
vertrouwt ze ons toe, nog altijd onderstebo-
ven. “een wijze levensles.” 
 Tal van gebeurtenissen die ze in haar car-
rière meemaakte, staan in haar geheugen 
gegrift. Ze was in Marokko op het moment 
van de aanslagen. Ze vermeldt de 540 dagen 
van politieke crisis, de aanslagen van 11 sep-
tember, de catastrofale tsunami, de 60ste ver-
jaardag van de bevrijding van Auschwitz, de 
eerste verkiezing van Barak Obama, het 
bankroet van Sabena, de dood van Michael 
Jackson… Geen wonder dat ze haar beroep 
boeiend vindt. Hakima Darhmouch heeft het 
geluk gehad om Benoît Poelvoorde te ont-
moeten. Ze heeft hem altijd bewonderd, als 
acteur én als mens. Naast zijn bescheiden-
heid en zijn gevoel voor humor apprecieert ze 
de vrolijke melancholie die deze geboren 
Namenaar uitstraalt…zoals alle Walen een 

Haar groot hart komt 
in opstand, met het 
toenemende aantal 

menselijke en sociale 
drama’s. Hakima 

Darhmouch heeft 
onuitwisbare 

herinneringen aan al 
haar ontmoetingen, 

maar een heel 
bijzondere herinnering 

heeft ze aan haar 
reportage over 

vrouwen met kanker

beetje doen. Om de grote bewondering die ze 
voor hem heeft concreet te maken, moest ze 
een uitzending aan hem wijden. Na een heel 
jaar werken is een portret van 70 minuten 
geboren, een mengeling van een tiental 
reportages en persoonlijke gesprekken. De 
leraren, de vrienden van Benoît… Hakima 
heeft ze allemaal ondervraagd. “het moeilijk-
ste interview dat ik ooit heb moeten doen”, her-
innert ze zich weemoedig. 
 Geboren in Brussel en van Marokkaanse 
origine, is ze altijd gehecht gebleven aan de 
buurt in Schaarbeek waar ze haar kinderja-
ren doorbracht. Toch houdt ze ervan de 
hoofdstad te ontvluchten en de uithoeken 
va n B elg ië te ontdek ken . A ls ze na a r 
Wallonië gaat, maakt ze altijd een ommetje 
langs la cuisine d’un Gourmand, een gastro-
nomisch restaurant in Profondeville dat ze 
me van harte aanbeveelt.  
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U hebt in uw leven verschillende belang-
rijke ontmoetingen gehad: eerst die met 
Maurice Béjart, later die met Trisha Brown.
michèle Noiret  —  Ja, en elk van die ontmoetin-
gen heeft me op heel verschillende manieren 
gestimuleerd. Trisha Brown ben ik tegenge-
komen tijdens een stage in New York en 
daarna opnieuw in Brussel. Zij had vooral 
invloed op de choreografische compositie 
van mijn werk. De ontmoeting met Béjart 
was in Brussel, toen ik studeerde aan de 
Mudra, de dansschool die hij heeft opgericht. 
Het was een internationale en multidiscipli-
naire school en ik werd er al gauw opgemerkt 
door componist Karlheinz Stockhausen, met 
wie ik daarna jarenlang heb samengewerkt. 
Al heel snel danste ik voor hem in de grootste 
operazalen, zoals het Concertgebouw van 
Amsterdam, La Scala in Milaan en Covent 
Garden in Londen. Ik was amper twintig jaar 
en het was een fantastische ervaring. Het 
duurde niet lang voor ik me bewust werd van 
de hoge eisen die het beroep stelt, van het 
niveau van professionaliteit waarop je je 
voortdurend moet bewijzen, en van de ver-
antwoordelijkheid die je hebt als vertolker. 
Ik zat in een wereld van musici en moest me 
in mijn eentje zien te redden, vooral op prak-

tisch gebied. Al vlug voelde ik de behoefte om 
mijn eigen projecten vorm te geven en niet 
lang daarna heb ik mijn eigen gezelschap 
opgericht. Maar ook toen ben ik blijven 
samenwerken met Karlheinz Stockhausen. 

als je je zo jong moet weten te redden, ont-
wikkel je ook een totaalvisie op projecten.
m.N. — Zeker. Dat heeft me onaf hankelijk 
gemaakt, daardoor ben ik de zaken op zo’n 
manier gaan aanpakken dat mijn kunst er 
baat bij heeft. Een danser moet dagelijks zijn 
of haar lichaam trainen. Ik moest daarnaast 
mijn hele leven organiseren, en dat terwijl ik 
me niet kon aansluiten bij een dansgezel-
schap want daarvoor nam mijn werk met 
Stockhausen te veel tijd in beslag. Vandaar 
dat ik mijn eigen projecten ben gaan opzet-
ten. Onderzoek heeft me altijd geboeid: 
 dingen uitvinden, je niet beperken tot het 
keer op keer herhalen van dezelfde stijl, 
nieuwe deuren openen. Ik wil mijn vocabu-
laire  blijven vernieuwen. Soms gebruik ik 
 technologische hulpmiddelen en worden 
decorontwerpen medespelers. De projecten 
die ik leid zijn vaak heel verschillend, omdat 
ik voor mezelf altijd nieuwe uitdagingen 
aanga. 

dE kruissprongEn

van michèlE 
noirEt

B r u S S e L

Brussel

Bekende Waal
al bijna 40 jaar reist de 
beroemde danseres en 

choreografe Michèle noiret 
langs de theaters die onze 
wereld rijk is, op zoek naar 
persoonlijke ontmoetingen 

en technologische 
inspiratie. 

te kSt  Maaike van Eijk
FOtO’ S Sergine Laloux

Onderzoek heeft me altijd geboeid: dingen 
uitvinden, je niet beperken tot het keer op keer 
herhalen van dezelfde stijl, nieuwe deuren openen. 
Ik wil mijn vocabulaire blijven vernieuwen. 
Soms gebruik ik technologische hulpmiddelen en 
worden decorontwerpen medespelers…
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gebarentaal zich volgens haar eigen ritme 
ontplooien, zonder dat ze een klassiek muzi-
kaal tempo moest volgen. Stockhausen was 
een pionier op het gebied van elektronische 
muziek, een wereld die me a ltijd heef t 
geboeid. 

Het labyrint is een thema dat altijd terug-
keert in uw oeuvre.
m.N. — In mijn ogen is het leven een labyrint, 
net als de schepping, waarvan we niet weten 
waar ze ons naartoe zal leiden. Je moet je in 
het ongewisse durven begeven, vertrouwen 
hebben in je intuïtie. De schepping is een 
parcours door een labyrint, net als het leven. 
Om in zo’n doolhof binnen te gaan, moet je 
het risico aandurven om verkeerd te lopen. 
Je moet los durven laten. Je komt er altijd 
verrast en verbaasd uit. Dat houdt je nieuws-
gierig en vindingrijk. Wanneer projecten 
ontstaan moet je in afzondering kunnen 
werken, maar naarmate het werkproces vor-
dert is het broodnodig dat je samenwerkt 
met andere creatieve mensen, zoals de 
decorbouwer, de videokunstenaar en de lich-
tontwerper. De componist Todor Todoroff 
bijvoorbeeld, met wie ik al meer dan vijftien 
jaar samenwerk, heeft een opleiding tot inge-
nieur gehad. Door zijn technische kennis 
kan hij interactieve objecten maken die ik 
me nooit had kunnen indenken. Als ik bij 
zulke mensen ben, voel ik weer de verplich-
ting om een nieuwe taal te bedenken en een 
andere manier van werken te proberen. Dat 
vergt veel tijd, maar het is altijd boeiend. 

Bio express
 — 1976: michèle noiret begint 

aan de mudra-school van 
maurice Béjart, waar ze drie 
jaar studeert.

 — 1982: Ze vertrekt naar new 
York waar ze onder de indruk 
raakt van de ‘contactdans’ en 
geïnspireerd wordt door 
ontmoetingen met dansers uit 
het gezelschap van Trisha 
Brown. 

 — 1986: Ze keert terug naar 
België, waar ze haar eigen 
gezelschap opricht.

 — Sinds 1997: michèle 
introduceert interactieve 
klank- en beeldtechnologieën 
in haar choreografische 
research en daagt zo onze 
perceptie van tijd en ruimte uit.

 — Sinds 2006: artist in residence 
bij het Théâtre national van de 
Franse Gemeenschap van 
België en lid van de koninklijke 
academie van België.

een erfenis van uw vader, medeoprichter 
van de Cobra-beweging, die voor totale vrij-
heid stond? 
m.N. — Ik had het geluk geboren te worden in 
een omgeving waar kunst en creativiteit heel 
belangrijk waren, en bij ouders die altijd een 
luisterend oor hadden. Ons gezin was heel 
open en ongedwongen en daar heb ik als jong 
meisje heel veel aan gehad. Door de activitei-
ten van mijn vader kregen we dichters, 
schrijvers, schilders en beeldhouwers over 
de vloer. En die waren allemaal gek van 
muziek, jazz vooral. De vernissages, de ten-
toonstellingen, film, creativiteit, al die din-
gen maakten onlosmakelijk deel uit van mijn 
leven. Ik heb altijd willen dansen. De dag dat 
ik als leerling begon met dansen, die heb ik 
nooit losgelaten, en mijn ouders hebben me 
altijd gesteund – maar wel op voorwaarde 
dat ik mijn verantwoordelijkheid zou nemen. 
Toen ik me op mijn zestiende inschreef aan 
de Mudra moest ik stoppen met school. Die 
keuze was niet eenvoudig voor hen, maar we 
hebben hem samen gemaakt. 

Muziek speelt een heel belangrijke rol in uw 
leven.
m.N. — Nadat i k met Stock hausen had 
gewerkt en mijn eigen stukken begon op te 
zetten, wilde ik... stilte! (lacht) Ik wilde het 
innerlijke ritme vinden, de muzikaliteit van 
beweging. Ik ben me al vroeg gaan oriënte-
ren op componisten van elektronische of 
elektroakoestische muziek die componeer-
den met het oog op choreografie. Zo kon mijn 

inlichtingen
www.michele-noiret.be
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Wanneer projecten 
ontstaan moet je in 

afzondering kunnen 
werken, maar naarmate 
het werkproces vordert,  
is het broodnodig dat je 
samenwerkt met andere 
creatieve mensen, zoals 

de decorbouwer, 
de videokunstenaar en 

de lichtontwerper.

Op dit moment werken we aan onze volgende 
creatie, hors-champ (Buiten beeld) genaamd. 
Met dit project wil ik de ‘danscinema’ uitdie-
pen die ik al een tijdje aan het ontwikkelen 
ben. Het gaat er niet om cinema en dans 
samen te voegen, ik wil uit die twee kunstvor-
men elementen gebruiken die elkaar kunnen 
versterken, waardoor een nieuwe vorm ont-
staat. Je kunt er nooit zeker van zijn dat het 
avontuur lukt en je hebt misschien enige 
onbezonnenheid nodig om niet terug te val-
len op wat je al kent, op je zekerheden te teren 
en vervolgens veroordeeld te zijn tot het her-
halen daarvan. Zulke risico’s nemen, dat is 
wat me stimuleert, wat me doet groeien.

Het belang van cinema, maar ook van 
nieuwe technologieën.
m.N. — Sinds het begin van deze eeuw, met de 
st u k ken in bet ween  en daa rna t welve 
Seasons, ben ik me intensiever gaan bezig-
houden met nieuwe technologieën, klank en 
beeld. Ik ben meer research gaan doen en 
daardoor is in mijn scenografie ruimte ont-
staan voor interactieve beeld- en klanktech-
nologieën. Die zijn echt heel belangrijk in 
mijn creatieproces vanwege de enorme 
mogelijkheden die ze bieden om percepties 
te ontregelen en de architectuur van de 
toneelruimte om te vormen. Ze bieden me de 
gelegenheid om de eigenaardigheid en men-
selijkheid van de wezens die zich over het 
toneel bewegen verder uit te diepen. Maar ze 
maken de verhouding met de creatie ook 
ingewikkelder en ze veranderen de rol en de 
functie van de vertolker. Uiteindelijk zit je 
wel nog steeds in een keurslijf als je video 
integreert in een live-spektakel. Je blijft 
altijd met allerlei beperkingen zitten en vaak 
blijken de budgetten onhaalbaar, al zijn we er 
bliksemsnel op vooruitgegaan in vergelijking 

met de periode waarin ik begon met het 
gebruiken van die technieken. Maar het 
blijft een ambachtelijk proces. Elk van ons 
legt zich op andere dingen toe en de produc-
tie profiteert van ieders individuele deskun-
digheid en kennis. Je moet altijd proberen te 
gaan voor één concreet idee. Plots borrelt dat 
op en komt er een onver wachte vor m 
bovendrijven.

relaties tussen mensen zijn belangrijk voor 
u, in dans en ook in het algemeen.
m.N. — Menselijke relaties zijn fundamenteel. 
Boven alles interesseert mij het menselijke 
avontuur. Niet alleen mezelf wat beter pro-
beren te begrijpen, maar ook anderen en de 
wereld. Via voorstellingen, via de mensen die 
ik ontmoet en met wie ik omga en via de 
onderwerpen die ik aanpak en waarover 
mensen nadenken. Het menselijke aspect zal 
voor mij altijd centraal staan. Ik heb nooit 
het soort abstracte danskunst beoefend 
waarbij de persoon het onderspit moest del-
ven voor een beeld, een vorm of esthetiek. 
Als ik me aan dat soort choreografie waag, 
heb ik altijd het gevoel dat ik iets mis.

Waaruit respect blijkt voor uw dansers.
m.N. — Respect is de grondslag van het samen 
leven. Je ziet wat ervan komt als het respect 
weg is. Wat mij betreft draait een live- 
voorstelling om een goede verstandhouding 
en samenwerking, en dat gaat natuurlijk ook 
de dansers zelf aan. Ik functioneer niet in 
een conflictsituatie. Dat maakt me verdrietig 
en dan loop ik vast. Ik heb medewerkers en 
 dansers nodig die stralen, zodat ze het beste 
van zichzelf kunnen geven. Die er zijn omdat 
ze er zin in hebben en omdat ze voelen dat ze 
iets persoonlijks bijdragen aan het project.  

■

de foto’s zijn afkomstig uit de 
volgende voorstellingen: 
P.18-19 → Demain (2008-2009) 
P.20 → Hôtel Folia (mei 2011) 
P.21 → Minutes Opportunes  
(november 2010)
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Vrouwen &
ontspanningslectuur
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te kSt  Maaike van Eijk
FOtO’ S Leslie Szmigielski

delphine Quirin

stEEk 
voor stEEk

Star Waw

Hoedenmaakster delphine Quirin 
heeft de zaken in omgekeerde 

volgorde aangepakt. eerst ging ze 
voor internationale faam, daarna 

veroverde ze haar eigen land. 
de liefde voor het met de hand 

creëren van haar stukken is echter 
gebleven. dat doet ze nog 

altijd het liefst vanuit haar atelier 
in luik.

Lu i k

luik

De ene roman ontroert je, de andere doet je huiveren… En toch vinden deze totaal 
tegenovergestelde genres hun plek in dezelfde collectie. Een uitdaging die uitgeverij Luc Pire 
aanging toen ze in oktober 2011 twee nieuwe reeksen uitbracht: ‘kiss & read’ en ‘kill & read’.  
‘Stationsromans’ die onder handen werden genomen door hedendaagse Belgische auteurs die hun 
verhalen en personages in België situeren. En zowel in de reeks Kiss als Kill onderscheiden zich 
enkele vrouwen.

Ontdek ons op facebookwww.lucpire.be

isabelle Bary, afgestudeerd als handelsingenieur aan Solvay, gaf haar baan als 
zakenvrouw op om een wereldreis te maken. Een avontuur dat haar wellicht heeft 
geïnspireerd voor haar heldin van Braine Blues. Nine, een mediafiguur, verlangt 
slechts een ding: zorgeloos kunnen zijn. In een opwelling besluit ze de trein te 
nemen om de man terug te vinden die ze vijf jaar geleden verliet. 

Voor haar eerste detectiveroman, martyr de l’Etoile, dompelt 
evelyne Guzy haar heldin onder in een verhaal dat islamitische 

websites en een symbolistisch Brussel verenigt. Twee thema’s die deze 
wetenschapsjournaliste en uitgeefster goed beheerst.  

In crime à louvain-la-neuve, de roman van Anouchka Sikorsky,  
geraakt de lezer betrokken bij een jachtige speurtocht in studentenkringen.  
Paniek bij een groep criminologiestudenten wanneer blijkt  
dat kotvriendin Julie spoorloos is.

Met sous les ruines de villers heeft ook Véronique Biefnot  
haar talent ten dienste van de collectie ‘kiss & read’ gesteld. In dit boek 

vol magie neemt ze ons mee in een sprookje waar Assepoester  
niet degene is die we denken. 

iSAB e LLe BAry

ANOuCH k A

S ikOrSk y

e Ve LyN e Guz y

Vé rON ique B ie FNOt

‘Kill’ of ‘kiss’, het maakt niet uit. Ontdek deze vlotte pennen, ze zullen u zin geven  
om op onderzoek uit te gaan of weg te dromen!
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artistieke invloeden raakte ze nog meer 
overtuigd van wat ze diep in haar hart wilde 
doen. Ze volgde een opleiding tot hoeden-
maakster en besloot het erop te wagen als 
zelfstandige.
 In 1996 maakt Delphine haar eerste cere-
moniehoeden op maat. Ze vallen in de smaak 
en mond-tot-mondreclame doet de rest. Niet 
veel later maakt ze kennis met het breiwerk, 
dat gaandeweg haar lievelingstechniek 
wordt en dat tot op de dag van vandaag is. Ze 
bedwingt de wol in alle zachtheid en tovert 
het fijne materiaal om tot hoeden, mutsen, 
handschoenen en sjaals in alle kleuren. In 
1999 doet ze van zich spreken met haar eer-
ste collectie.

Je ziel niet verkopen
In deze kleine wereld is talent alleen niet 
genoeg. Je moet deuren openen die anders 
voor je gesloten blijven, je laten zien, de 
nieuwsgierigheid van mogelijke distribu-
teurs wekken op beurzen in Parijs en elders. 
Delphine tovert haar wollen hoedjes om tot 
onmisbare dagelijkse accessoires en ont-
dekte een gat in de markt. In haar persover-
zicht bevinden zich inmiddels een indruk-
w e k k e n d  a a n t a l  a r t i k e l e n  u i t  e l l e , 
marie-Claire, new York Social diary en zelfs 
het Japanse tijdschrift hanatsubaki. De 
wereld heeft duidelijk behoefte aan fantasie 
en creativiteit. Je vindt haar kleurrijke hoe-
den echt overal! Ze maken geen deel uit van 
de vergankelijke cyclus van de mode, maar 
schrijven hun eigen geschiedenis, al vijftien 
jaar lang.

De r ue Pierreuse leidt naa r de 
gelijknamige buurt net achter het 
Palais des Princes-Evêques en 
staat symbool voor een belang-

rijke episode in de geschiedenis van de 
v urige stede. Ha lver wege de 15 de eeuw 
beklommen de zeshonderd inwoners van 
Franchimont hierlangs de heuvels om het 
kamp van Karel de Stoute en Lodewijk XI 
aan te vallen. Het is ook hier, zeggen ze in 
Luik, dat de prins-bisschop vijf eeuwen eer-
der steengroeven opende om een vesting-
muur te bouwen en zo de stad te versterken. 
Vandaar de naam Pierreuse (steenachtig).

In de loop van de tijd is de buurt veranderd, 
maar de sfeer van toen hangt er nog altijd. 
Het is een levendige wijk met een bohemien 
tintje. Op straat kom je er een bonte menge-
ling tegen van advocaten in toga, antigloba-
listen op slippers en kunstenaars van divers 
pluimage. Hier vestigde Delphine Quirin 
zo’n vijftien jaar geleden haar hoofdkantoor, 
in een huisje waar symmetrie een abstract 
begrip is en rechte muren niet bestaan. Haar 
toevluchtsoord bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel zit de winkel, waar elk stuk met 
zorg tentoongesteld wordt. In het andere 
deel bevindt zich het atelier, waar merinos-
wol, mohair, angora en kasjmier liggen te 
wachten tot behendige vingers er elegante 
hoeden van maken. Haar creaties worden 
artisanaal vervaardigd, met veel liefde en 
geduld. Die ambachtelijke stempel leverde de 
ont wer pster a l succes op in Japa n, de 
Verenigde Staten en heel wat andere landen. 
Het is deze erkenning die haar sterkt in de 
overtuiging dat ze niet hoeft te veranderen 
en dat het een groot gemis zou zijn als ze het 
eigen karakter van haar producten zomaar 
overboord zou gooien.

Jeugdherinneringen
Delphine herinnert zich dat ze als kind al 
niets liever deed dan in de koffers van haar 
grootmoeder duiken. Dat waren heuse schat-
kisten met kostuums, jurken en verkleedkle-
ren. Toen al deden vooral hoeden haar van de 
ene verbazing in de andere vallen en vorm-
den ze een bron van inspiratie.
 Ook als jonge vrouw bleef ze gefascineerd 
door accessoires die het verschil maken. 
Dankzij haar studie Kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Luik kreeg ze de gelegen-
heid om een brede basis op het gebied van de 
kunsten te ontwikkelen, met een voorliefde 
voor Vermeer, De La Tour en de Amerikaan 
Edward Hopper. Door die overvloed aan 

“ik heb alles in omgekeerde volgorde gedaan. 
ik ben heel snel naar beurzen getrokken en heb 
zo mijn naam gevestigd in het buitenland”, 
vertelt de ontwerpster. “daardoor vind je 
mijn collectie bij verkooppunten over de hele 
wereld, maar juist in belgië ben ik niet heel 
sterk vertegenwoordigd.” Na 15 jaar besluit 
Delphine dan ook om haar aanwezigheid in 
België te vergroten, uiteraard op Luiks 
grondgebied, maar ook in Brussel. Hier stapt 
ze met vier vrienden in een nieuw project. Ze 
besluit mee te werken aan een originele win-
kel met de naam ‘Stories’, die in de zomer van 
2011 zijn deuren opent aan de Vlaamsesteen-
weg. In de winkel vind je heel wat talent, 
zoals de Belgische styliste Hüsniye Kardas, 
die kledingstukken voorziet van bijzondere 
details, Samuel Dronet, die inspiratie haalt 
uit mannenkleren voor zijn androgyne, bijna 
identieke stukken voor dames en heren, 
maar ook The Cookie Therapy, een jonge 
onderneming die originele, moderne versies 
van klassieke lederwaren maakt. En nu lig-
gen er dus ook de warme en kleurrijke acces-
soires van de Luikse ontwerpster.

“ik wil met mijn handen  
in de wol zitten”
De plaats die Delphine het naast aan het hart 
ligt, blijft echter haar eigen plekje in de rue 
Pierreuse. Daar ontvangt ze haar klanten en 
kan ze hun indrukken en ervaringen delen. 
“ik kan niet méér produceren, want ik wil 
absoluut geen machine worden. ik wil produc-
ten blijven verkopen die van het begin tot het 
einde in belgië gemaakt zijn”, zegt ze. “ik wil 
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In het andere deel bevindt zich het atelier,  
waar merinoswol, mohair, angora en  
kasjmier liggen te wachten tot behendige 
vingers er elegante hoeden van maken.

Bio express
1970: Geboren in luik.

1996: delphine begint hoeden op 
bestelling te maken, in het 

bijzonder voor speciale 
gelegenheden.

1999: Ze vervaardigt haar eerste 
collectie wollen mutsen, sjaals en 

handschoenen. Wol wordt haar 
lievelingsmateriaal en bezorgt 

haar vrij snel succes.
2011: Opening van de winkel 

‘stories’ aan de Vlaamsesteenweg 
in Brussel, waar delphine 

hartverwarmende ontwerpen 
verkoopt. 
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dat mijn stukken hier worden gemaakt, in dit 
atelier waar alles begint. het maken zelf blijft 
trouwens mijn favoriete bezigheid. er is het 
uitdenken, het schetsen. maar dat blijft papier. 
ik wil met mijn handen in de wol zitten.” 
 Delphine heeft besloten dat ze hier meer 
tijd wil doorbrengen. Niet om nog meer uren 
aan haar breimachine te zitten, maar wel om 
meer contact met haar klanten te hebben. 
“ik heb fantastische klanten, het zijn heel 
leuke mensen. Velen volgen me al vanaf het 
begin en zijn altijd trouwe klant gebleven. ik 
nodig hen regelmatig uit voor kleine evene-
menten in mijn atelier. we maken originele 
foto’s met Goldo (nvdr: de Luikse fotograaf 
Dominique Houcmant), we kletsen wat… ik 
vind het leuk om met hen over mijn producten 
te praten, over wat ze mooi vinden. die contac-
ten zijn veel waard, want ze vormen een bron 
van inspiratie.” De hoedenmaa kster is 
onlangs zelfs opnieuw begonnen met het 
maken van hoofddeksels met pluimen en 
andere hoeden voor bijzondere gelegenhe-
den. Net als in het begin, in 1996. “maar dan 
met een persoonlijke touch”, voegt ze eraan 
toe. Juist die persoonlijke stijl trekt klanten 
aan die een uniek hoofddeksel willen voor 
een speciaal moment.
 Wie zijn outfit wil opf leuren met een 
“Delphine Quirin” heeft dus keuze te over. 
Ver van huis kunt u terecht bij het Engelse 
Anthropologie, in de Galeries Lafayette in 
Parijs of in Mexico, Japan of Ierland, waar 

Delphines creaties hoge ogen gooien. Maar 
het kan ook eenvoudiger. Binnenkort kun-
nen liefhebbers hun bestelling doorgeven via 
internet, op de website die in de maak is. 
Daar zullen mutsen en andere accessoires te 
koop zijn voor prijzen tussen € 30 en € 120.
Wie in Brussel is, kan binnenlopen bij 
‘Stories’ en er meteen ook de originele crea-
ties bekijken van de ontwerpers met wie 
Delphine de winkel deelt. Hoedenliefhebbers 
die alle aspecten van de artieste willen ont-
dek ken, moeten ten slotte in Luik een 
bezoekje brengen aan het pittoreske straatje 
dat zo goed bij haar past. Een nieuwe versla-
ving verzekerd. ■

inlichtingen
Delphine quirin
Winkel/atelier
rue Pierreuse, 26
B-4000 luik
+32 (0)4 221 05 52
delphine.quirin@cybernet.be
www.delphinequirin.be

In Nederland vind je de ontwerpen 
van Delphine Quirin bij Cappello 
Houtsraat, 28 
N-6511 JN Nijmegen 
info@cappello.nl 
www.cappello.nl

Delphines 
tips

na een bezoekje aan 
delphines winkel kunt u 

net zo goed de buurt wat verder 
verkennen. 

als buurtbewoonster kent 
delphine een schat aan goede 
adresjes. Zo raadt ze bijvoorbeeld 
het restaurant ‘le Paris-Brest’ aan 
in de rue des anglais, ter hoogte 
van de Place saint-lambert. een 
ware traktatie, en dat is bekend! 
Vergeet dus zeker niet te 
reserveren. stap ook eens binnen 
in het uitstekende libanese 
restaurant ‘mange et dis merci’ in 
de rue Hors-Château of in het 
gastronomische spaanse ‘Pica 
Pica’ in dezelfde straat. 
Tegenover delphines winkel biedt 
boekhandel ‘entre-temps’ u een 
andere kijk op boeken. en wie de 
benen wil strekken, kan op 
ontdekkingstocht gaan op de 
hellingen van de citadel. 

 ⇒ Le Paris-Brest 
rue des anglais, 18 
B-4000 luik 
+32 (0)4 223 47 11

 ⇒ mange et dis merci 
rue Hors-Château, 14 
B-4000 luik 
+32 (0)4 222 06 02 
www.mangeetdismerci.com

 ⇒ Pica Pica 
rue Hors-Château, 62 
B-4000 luik 
+32 (0)4 221 30 74 
www.elpicapica.be 

 ⇒ Librairie entre-temps 
rue Pierreuse, 15 
B-4000 luik 
www.entre-temps.be
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De hoedenmaakster is onlangs zelfs opnieuw  
begonnen met het maken van hoofddeksels  
met pluimen en andere hoeden voor bijzondere 
gelegenheden. Net als in het begin, in 1996.
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Onder de titel “Variaties. Dit 
werk is een aaneenschakeling 

van leugens. In Brussel regent het”, 
toont de Belgische fotograaf Charles 
Paulicevich zijn gehechtheid aan 
België. Hij begon zijn demarche vier 
jaar geleden in Brussel. deze is rijk 
aan beelden die de banaliteit 
overstijgen, beelden die anekdotisch 
noch ironisch zijn, en die, ondanks 
het feit dat ze geankerd zijn in de 
realiteit, vals lijken. de fotograaf 
wordt graag geconfronteerd met zijn 
eigen vooroordelen.
 Het onderwerp van de vrouw lijkt 
de kern uit te maken van de foto’s die 
op dit ogenblik in het museum 
tentoongesteld worden. de diverse 
gezichten van de vrouw… Of het nu 
de vrouw is die leven schenkt, of de 
vrijgevochten vrouw, de vrouw als 
‘object’ of als ‘femme fatale’, zij neemt 
steeds een andere vorm aan in de 
diverse variaties van Paulicevich.

Wij wilden weten waarom het 
vrouwelijke personage altijd 
terugkeert in zijn foto’s. Hij vertelde 
ons het volgende…

C H A r L e r O i

Henegouwen

dE divErsE 
aspEctEn van  

dE vrouw

Charles Paulicevich

“Op een mooie dag zegt [mijn 
geliefde en tedere] louise bij het zien 
van mijn foto’s:
— Zeg kerel. Heb je al gemerkt dat je 
heel weinig vrouwen fotografeert en 
dat als je het doet, dat steeds is 
vanuit de invalshoek van ‘de vrouw 
als object’?
Uiteraard ging het er mij om geen 
gezichtsverlies te lijden en een 
mythe, die aan de basis ligt van onze 
geschiedenis, in stand te houden:
— Wel… uiteraard heb ik dat 
opgemerkt. Nee zeg, voor wie neem 
je mij wel?
ik moet toegeven dat louise niet van 
gisteren is en haar antwoord was 
tegelijkertijd precies en scherp:
— Ja ja… weet je wat? Je gaat je 
toestel nemen en je stilletjes 
concentreren op de 
vertegenwoordigsters van mijn soort. 
Want jouw visie begint mij angst aan 
te jagen! 
— …
en zo heb ik mij geconcentreerd op 
vrouwelijke personages. ik heb veel 
beelden gemaakt en heb er enkele 
uitgekozen.” 

Te zien in het Musée de la Photographie tot 12 mei 2013.

te kSt  Stéphanie Bliard,
wetenschappelijk medewerkster bij het Musée de la Photographie
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Portfolio

← ↑

Charles Paulicevich 
Uit de reeks Variaties 
© Charles Paulicevich
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inlichtingen
musée de la Photographie
av. Paul Pastur  11  
(GPs : Place des essarts)
B-6032 Charleroi  
(mont-sur-marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
www.museephoto.be

Openingsuren
Van dinsdag tot zondag   
van 10 tot 18 uur 
(gesloten op maandag,  
25 december en 1 januari)
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Charles Paulicevich 
Uit de reeks Variaties 
© Charles Paulicevich

BrussEl
Belgisch Stripmuseum

23.04 → 24.11.2013

robbedoes  
van hand tot hand

www.stripmuseum.be

 luIk
théâtre de la Place 
7.05 → 9.05.2013

kiss and cry
door michèle anne de mey 
en jaco Van dormael
www.theatredelaplace.be

CharlEroI 
musée de la Photographie
Tot 12.05.2013

L’echappée belle
albums de famille 1870-1980
www.museephoto.be

luIk
Opéra royal de Wallonie
7.05 → 15.06.2013

Guillaume tell
van de componist andré-modeste Grétry
www.operaliege.be

luIk
Galerie Liehrmann
20.04 → 25.05.2013

Le Chat
van Geluck
www.galerie-liehrmann.be

AgendA
de selectie van WAW

e e n i n i T i aT i e F  Va n
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Op een dag staan ze daar, op plei-
nen, in parken. We bekijken ze 
onverschillig of nieuwsgierig. 
Soms fronsen we de wenkbrau-

wen bij het zien van hun vreemde vormen. 
En dan proberen we ze uit en we bedenken 
dat ze eigenlijk best goed zitten. Openbaar 
meubilair heeft tijd nodig. Het is ten prooi 
aan weer en wind en moet langzaam opgaan 
in het landschap, versmelten met de gewoon-
tes van de stads- of dorpsbewoners. Sinds 
2006 staat er op de Grote Markt in Bergen 
een groepje banken in fijne stangen van 
gelakt staal, die rond elkaar kronkelen als 
plantenstengels. Ze zijn het werk van desig-
ner Lucile Soufflet. Het model past in iedere 
omgeving. Soufflet ontwierp het enkele jaren 
eerder op vraag van de Stad Brussel, die iets 
zocht voor een pleintje in het centrum. “in 
het begin dacht de gemeente aan een kunst-
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lucile soufflet

vormEn 
voor  

dE stad

S A r t- DA m e S -AV e L i N e S

Waals-Brabant tendens

Sinds een paar jaar siert het originele  
stadsmeubilair van lucile Soufflet onze steden 

en parken. Strakke en eenvoudige  
vormen als antwoord op enkele basisbehoeften.

te kSt  Gilles Bechet  FOtO’ S © GIG

werk, terwijl de inwoners liever een boom wil-
den planten. zo kwamen we op het idee om een 
rooster te maken rond een boom. dat werd een 
ronde bank die de vorm van de boom volgt.”

Soufflet woont in het Waals-Brabantse Sart-
Dames-Avelines, waar ze een oud huis in 
groene baksteen volledig herinrichtte. Haar 
bureau ligt op een mezzanine, net onder het 
dak. Voorlopig werkt ze daar op haar compu-
ter, zolang haar atelier nog niet klaar is. “ik 
werk inderdaad meer en meer met de compu-
ter”, zegt ze. “maar de meeste van mijn projec-
ten beginnen nog altijd met een potloodschets.” 
Een project komt tot stand door een voortdu-
rende wisselwerking tussen potloodtekenin-
gen , 3D -b eelden en som s m aquet t es. 
Wanneer haar meubilair geproduceerd 
wordt, krijgt de ontwerpster hulp van de pro-
grammeurs van de producent. Zij beschik-
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in het centrum van la 
louvière lopen voorbijgangers 

langs een enorm gebroken bord dat 
in stukken op het trottoir ligt. Het is 
moeilijk om ernaast te kijken. Het 
beeldhouwwerk in gelakt staal werd 
The Plate gedoopt. lucile soufflet 
ontwierp het samen met kunstenaar 
Bernard Gigounon en het luikse 
bedrijf Ortmans stond in voor de 
realisatie. de hulde aan het 
industriële verleden van la louvière 
laat niemand onverschillig.

oplages gemaakt kunnen worden. Door haar 
artisanale aanpak kan ze f lexibel en per-
soonlijk tewerk gaan. “ik volg nauwgezet alle 
productiefases. elk materiaal heeft bepaalde 
technische eigenschappen en daar moet je 
rekening mee houden van bij het ontwerp. zo 
heeft beton een bepaalde stroomrichting. als 
je daar niet aan denkt, kunnen er luchtbellen 
ontstaan die naar de oppervlakte drijven en er 
onregelmatigheden creëren.” Ze bewondert 
het werk van ontwerpers zoals Charles 
Eames of de broers Bourrelec, maar analy-
seert andere designers liever niet te veel om 
niet overdonderd te geraken. “ik vertrouw 
meer op het observeren van mensen, de manier 
waarop ze zich gedragen in de openbare 
ruimte. indirecte inspiratie haal ik uit de vor-
men van oude voorwerpen die ik vind op de 
rommelmarkt. ik ben graag bezig met geschie-
denis. het voegt een narratieve dimensie toe 
aan het project en daar hou ik wel van.” 

Porselein en keramiek
In het begin van haar carrière maakte Lucile 
Soufflet verschillende reeksen objecten in 
porselein en keramiek. Daar was ook een 
b e s t e l l i n g  b ij  v a n  h e t  Mu s e u m  v a n 
Mariemont, dat haar vroeg om een nieuwe 
interpretatie te geven aan enkele stukken uit 
hun collectie. In een andere reeks met Royal 
Boch gaf ze aan een zelfde kop verschillende 
oren, allemaal afkomstig uit de rijke Boch-
traditie. Enkele jaren geleden maakte ze de 
overstap van keramiek en kleine voorwerpen 
naar stadsmeubilair. “zodra de interesse van 
de mensen is gewekt, volgen de aanvragen en 
ga je verder in dezelfde richting. maar soms is 
een ontmoeting of een bestelling genoeg om 
daaraan te ontsnappen en een andere weg in te 
slaan.” 

“Project 105” is het perfecte voorbeeld van 
een bestelling die de ontwerpster aanzette 
om nieuwe creatieve wegen in te slaan. 
Huisvestingsmaatschappij SLRB wilde een 

groep sociale woningen in Brussel nieuw 
leven inblazen en vroeg haar om de gemeen-
schappelijke gangen naar de appartementen 
opnieuw aan te kleden. “het was iets heel 
anders dan wat ik normaal deed. het was ook 
een van de eerste projecten waarbij ik samen-
werkte met anderen. het was een hele uitda-
ging om iedereen tevreden te stellen: de bewo-
ners, de opdrachtgevers en mezelf. het vraagt 
een pedagogische aanpak en tegelijk moet je de 
hele tijd luisteren. als je laat zien waar alles 
vandaan komt, kun je uitleggen dat je niet aan 
alle eisen kunt voldoen. maar door samen te 
werken kun je elke leefruimte een persoonlijke 
toets geven en ervoor zorgen dat iedereen er 
zich goed voelt.”  Bij dit project en bij het vol-
gende, project 48, kreeg Soufflet de kans om 
zich opnieuw uit te leven met keramiek. Ze 
bedekte de muur van de gangen met tegels, 
die met hun kleur en structuur de ruimte 
van elk appartement afbakenen.

Voor 2013 staan er heel wat projecten op sta-
pel, met meubilair zoals dat voor het park 
va n Vier Winden en Zwa r te Vijvers in 
Molenbeek, of voor de gemeente Schaarbeek. 
Ook op kleinere schaal krijgt ze opdrachten. 
Zo maakt ze regelmatig objecten voor privé-
personen, zoals een bank of een ander acces-
soire voor buiten. Tijd om stil te zitten is er 
voor Soufflet dus niet bij.  

informatie
Lucile Soufflet
rue de la Hutte, 7
B-1495 sart-dames-avelines
+32 (0)71 95 45 53
lucilesoufflet@gmail.com 
www.lucile.be

ken over echte 3D-specialisten. Een groot 
deel van haar meubilair wordt geproduceerd 
door Urbastyle, een bedrijf uit Doornik. “met 
dit soort partners hoef ik niet meer alles te 
doen van a tot z. daardoor kan ik elke fase in 
detail uitvoeren.” De ronde banken worden 
tegenwoordig geproduceerd door TF in 
Frankrijk, maar het heeft tien jaar geduurd 
voor het gamma te verkrijgen was. Door die 
productie beschikt ze nu over een reeks pro-
fielen die ze bij elke bestelling aanpast vol-
gens het budget en de plaats. “ik heb niet 
altijd genoeg tijd of middelen om helemaal van 
nul te beginnen. het gebeurt ook vaak dat 
klanten iets bestellen op basis van een bestaand 
meubel dat ze ergens gezien hebben.”  
 Lucile Souff let studeerde industrieel 
design aan La Cambre, maar haar interesse 
voor design ontstond al in haar kindertijd. 
“ik heb vooral een grote drang naar autono-
mie, veel zin om zelf dingen te maken. ik naai, 
ik kook, ik werk in de moestuin. ik voelde me 
aangetrokken tot voorwerpen die we echt 
gebruiken. Voor mij vertrekt design eerst en 
vooral vanuit de functie.” De interesse voor 
stadsmeubilair kwam er in Londen. Als uit-
wisselingsstudente op Erasmus studeerde ze 
aan de Middlesex University, voor ze als 
technisch assistente aan de slag kon in het 
Royal College. “ik dompelde me onder in die 
vreemde stad en zat met mijn neus in de kaar-
ten en de plannen. ik liep de hele stad door, 
keek om me heen en bestudeerde hoe de men-
sen de stad en de objecten daarin gebruiken.” 
Haar eerste werken ontstonden uit die 
reflectie over de stad en de openbare ruimte. 
Dat leidde tot de eerste bestellingen en 
andere projecten. “ik sloeg een nieuwe weg in 
en werd daarbij gesterkt door het feit dat dit 
een relatief onbekend terrein is voor design. er 
is dus nog veel mogelijk.”

Voor haar meubels maakt ze gebruik van 
hout, beton of inox. Het zijn materialen die 
tegen een stootje kunnen en waarvan kleine 

Hoe waren de reacties?
L.S. — in de artistieke media heeft 
het werk zijn weg al gevonden. ik 
heb commentaar en lof gekregen 
van overal ter wereld via internet. in 
de stad waren de reacties heel 
uiteenlopend. Het zet de mensen 
aan het denken en dat is goed. 
sommigen begrijpen het, anderen 
zijn geshockeerd omdat het werk 
iets gewelddadigs uitstraalt. als je 
met de mensen praat, kunnen ze de 
dingen beter plaatsen. Ook al komt 
een einde hard aan, toch doen er 
zich altijd nieuwe kansen voor. 
Wanneer je een kunstwerk in het 
stadsweefsel plaatst, moet je de 
mensen een kader bieden en goed 
communiceren.

Hoe bedoelt u?
L.S. — je moet ter plaatse zijn en met 
de mensen praten. ik ben er twee of 
drie weekends geweest. dat was 
heel verrijkend. sommigen zeiden 
me: “ik ben ook onhandig, ik zou er 
zo een willen in mijn tuin.” iemand 
anders vroeg me of ik het bord ter 
plaatse gebroken had bij het 
uitladen. Toen ik antwoordde: “ja, 
stom hè!”, moest hij lachen. Het werk 
moet nog tot ontwikkeling komen. 
Het hoort toe aan de stad en haar 
inwoners. Het zal zijn weg wel 
vinden. Zoals alle stadsmeubels, zal 
het bedekt worden met tags, 
krassen en voetafdrukken. Op een of 
andere manier hebben mensen het 
nodig om zich voorwerpen eigen te 
maken. ■
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Scherven  
brengen geluk

 “Ik werk inderdaad meer en 
meer met de computer”, zegt ze. 

“Maar de meeste van mijn 
projecten beginnen nog altijd 

met een potloodschets.”

H i e r O N D e r

eén zelfde kop met verschillende 
oren, afkomstig uit het 

fantastische erfgoed van de 
aardewerkfabriek royal Boch.

Dit werk wijkt een beetje af van de 
rest van uw parcours. Het is een 
hommage aan het ter ziele gegane 
royal Boch, met wie u hebt 
samengewerkt?
L.S. — Boch bezit een fantastisch 
erfgoed. Bijna alle Belgische 
gezinnen hadden vroeger wel een 
servies van hen in de kast staan. 
Toen ik de fabriek bezocht, voelde je 
al dat er iets op zijn einde liep. 
de installaties waren verouderd, maar 
het was de moeite geweest om alles 
weer nieuw leven in te blazen. ik had 
zin om vanuit mijn gevoel te 
vertrekken en de getuigenis van een 
tijdperk te maken.
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Dominique Boccar is ondernemer 
in een zogenaamde “mannenwe-
reld”: de bouwsector. Ze is gespe-
cia liseerd in ma ssief houten 

woningen en houtskeletbouw. Hoe kwam ze 
daarbij? “toen ik hier begon te werken, had ik 
mijn doctoraal in de chemie en een diploma 
boekhouding, maar ik wist niets van de bouw-
sector en al helemaal niets van massief houten 
woningen. ik was meteen verkocht. ik heb er 
zelf een laten bouwen in 2003. het jaar daarop 
stelden de vorige eigenaren voor dat ik een 
groot deel van de verkoop voor mijn rekening 
zou nemen. later volgde de volledige over-
name van het bedrijf.” 

Is het niet moeilijk om je mannetje te staan 
in een sector die bepaald geen vrouwvrien-
delijke reputatie heeft? “het eerste bedrijf 
van de vorige eigenaren was een zagerij. ik heb 
er jaren als enige vrouw tussen de mannen 
gewerkt, dus ik was het wel gewend.” Ze rela-
tiveert ook het idee dat het allemaal moeilij-
ker is voor een vrouw: “Voor mij was het niet 
het lastigste dat ik een vrouw was, maar wel 
dat ik ineens niet meer hun collega was, maar 
hun directeur. dat is niet altijd makkelijk, 
maar het heeft niets te maken met het feit dat 
je vrouw of man bent.” Boccar geeft toe dat ze 
buiten het bedrijf niet vaak vrouwelijke col-
lega’s ontmoet, behalve in de grafische sector 
of de architectuur. “ik heb dat nooit een pro-

bleem gevonden. je moet gewoon weten wat je 
wilt en je niet laten intimideren. ik maak me 
geen zorgen op dat vlak. maar niet iedereen is 
in staat om zich te laten gelden. daar moet je 
een bepaald karakter voor hebben. het is 
natuurlijk wel bijzonder als een vrouw een 
bedrijf leidt. zeker in de bouwsector. daarom 
is het heel goed om bij de dagelijkse contacten 
iemand te hebben die tussen mijzelf en de 
medewerkers in staat.” 
 Haar ondernemingszin dankt de bazin 
van Biospeedhome naar eigen zeggen aan 
het feit dat ze graag zelfstandig werkt. “toen 
ze me vroegen of ik het bedrijf wilde overne-
men, hoefde ik niet lang na te denken.” 

De vooroordelen voorbij
Hoe wordt er gedacht over een vrouw aan het 
hoofd van een bedrijf, en dan nog wel in de 
houtsector? “er zijn veel vooroordelen. Veel 
mensen gaan ervan uit dat vrouwen niet de 
benodigde technische kennis en vaardigheden 
hebben. zodra je je op dat vlak kunt bewijzen, 
zijn er geen obstakels meer. maar eerst moet 
je dus het stadium van de vooroordelen voorbij 
z ien te komen . i k heb t r ou wens no oit 
 problemen gehad met klanten of andere con-
tactpersonen toen ik me met de verkoop bezig-
hield. maar ik hou me natuurlijk niet bezig 
met het binnenhalen van orders, dat doen inge-
nieurs. misschien had ik het daar lastiger mee 
gehad.” 

Zeven jaar geleden 
nam dominique 

Boccar het bedrijf 
over waar  

ze toen werkte, 
Biospeedhome 
in Manhay. als 

vrouwelijke 
ondernemer vindt 

ze het belangrijk 
om zich niet laten 

intimideren.

dominique Boccar

natuurlijk 
BouwEn

te kSt  Jaap van Haastrecht
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Bois & Habitat is al 15 jaar 
hét evenement voor 

iedereen die hout wil gebruiken 
in zijn woning. Bijna 200 
exposanten laten er hun 
producten en laatste innovaties 
zien op het gebied van bouwen 
en renoveren, interieur en 
exterieur en meubels en design. 
Uiteraard mocht ook 
Biospeedhome hier niet 
ontbreken. 

Voor deze feesteditie wordt er 
een grote tentoonstelling op 
touw gezet in samenwerking met 
het tijdschrift ‘déco idées’. 
de overzichtstentoonstelling zet 
ontwerpers in de kijker die ooit 
deelnamen aan de wedstrijd 

Volgens Boccar zitten er wel degelijk vrou-
welijke trekjes in de manier waarop ze haar 
bedrijf leidt. “organisatie”, glimlacht ze 
meteen. “ik ben een heel georganiseerd per-
soon. misschien is dat niet typisch vrouwelijk, 
maar ik zie het zelden om me heen. en ze zeg-
gen toch altijd dat vrouwen verschillende din-
gen tegelijk kunnen, en mannen niet.” Die 
vrouwelijke “touch” zie je ook terug in de 
omgang met haar werknemers. “ik vind het 
belangrijk dat de sfeer goed is. ik ben heel open 
en makkelijk aanspreekbaar. natuurlijk zeg ik 
wat ik denk, maar ik ben geen autoritair per-
soon die zich om het minste of geringste druk 
maakt. ik sta alleen op mijn strepen als het 
echt nodig is.” En hoe zit het met haar gezin? 
“het is niet altijd makkelijk, maar gelukkig 
heeft mijn partner f lexibele werktijden. 
daardoor kunnen we allebei voor ons kleintje 
van vierenhalf zorgen. ik zie hem inderdaad 
minder dan ik zou willen, maar ik let erop dat 
ik genoeg tijd voor mijn gezin reserveer, vooral 
in het weekend. je tijd goed indelen is heel 
belangrijk om goed in balans te blijven.” 
 Het is ook niet omdat ze een vrouw is, dat 
ze sneller vrouwen dan mannen aanneemt. 
“ik kies op basis van de competenties, de erva-
ring en de kwaliteit van het werk. de enige 
baan in mijn bedrijf die misschien moeilijker is  
voor een vrouw, is die van acquisitieleider. ik 

zeg niet dat het niet kan – er zijn vrouwelijke 
architecten die het doen en heel goed zelfs – 
maar het vraagt een nogal specifiek profiel. 
daarvoor moet je de juiste persoon vinden, die 
autoriteit uitstraalt en toch veel tact heeft.” 
 Hoe staan andere bedrijfsleiders tegen-
over vrouwen als zaakvoerder, zeker in de 
bouwsector? Hebben zij nog vooroordelen of 
is die tijd al voorbij? “ik vind het moeilijk om 
te doorgronden hoe er over mij gedacht wordt. 
we zijn nu een samenwerking aan het opzetten 
met verschillende bedrijven in de houtbouw. 
daar zitten alleen mannen in, maar ik heb ze 
nog nooit iets negatiefs over mij horen zeggen. 
ik denk echt dat je gewoon de juiste competen-
ties moet hebben en je werk goed moet doen. 
net zoals de mannen weten dat ik wellicht ook 
troeven heb die zij niet hebben.”   ■

inlichtingen
Biospeedhome
rue des Boussines, 46
B-6960 manhay
+32 (0)86 45 51 24
biospeedhome@biospeedhome.be
www.biospeedhome.be

‘design & Bois’ en intussen 
over de hele wereld bekend 
zijn. Gedurende de vier dagen 
dat de beurs plaatsvindt, staan 
er nog heel veel andere 
evenementen op het 
programma: lezingen, 
ontmoetingen, de Wonderful 
World-tentoonstelling… 
Op 25 maart hebben vrouwen 
gratis entree tijdens “ladies’ 
day”. 

Salon Bois & Habitat
Van 22 tot 25 maart 2013
namur expo
avenue sergent Vrithoff, 2
B-5000 namen
www.bois-habitat.com

Bois & Habitat  
2013 editie

Bio express
 — 1992: dominique Boccar 

behaalt een doctoraal in de 
chemie. in 1996 sluit ze een 
graduaat boekhouding af.

 — 2003: Ze gaat aan de slag 
als commercieel manager 
bij de firma Biospeedhome.

 — 2005: samen met twee 
andere vennoten neemt ze 
het bedrijf over. 
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0 volgens Cécile Troisfontaine, oprichtster 

van Ceteor in Harzé, is haar succes te danken 
aan haar ondernemingszin, maar ook aan 

de sfeer binnen haar bedrijf. Teamspirit is bij 
haar dan ook geen loos begrip. 

mijn stErktE? 
dE sfEEr En  

hEt mEnsElijk 
contact

te kSt  Ronald Kres

H A r z é

luxemburg
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Ceteor begon als verkoper van 
artikelen voor autogarages. daarna 

greep het bedrijf de kans om boosters te 
importeren, die dienen om een platte batterij in 
een voertuig of apparaat weer op te laden, 
“van grasmaaiers tot tanks en locomotieven”. 
 Toen de oorspronkelijke leverancier besloot 
om de productie naar China te verhuizen, ging 
de kwaliteit er duidelijk op achteruit. Zo begon 
Ceteor zijn eigen boosters te ontwikkelen. 
“Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze 
trefwoorden. We verkopen geavanceerde 
toestellen voor professionele gebruikers.” 
in Chicago en new York zijn de bussen 
uitgerust met ‘made by Ceteor’-boosters, 
zes Ceteor-boosters zijn officieel goedgekeurd 
door de naVO en 90% van de productie 
is bestemd voor export op wereldniveau. 
referenties genoeg dus.

Bij Ceteor staan de klant en zijn wensen 
centraal. Zo kan het bedrijf iedereen het juiste 
product en een onberispelijke service bieden. 
Ze hebben nog heel wat groeipotentieel en 
hun vernieuwende aanpak draagt daar zeker 
aan bij. Op het programma staat nog de 
verovering van een aantal complementaire 
markten, zoals de landbouwsector, de 
tuinsector (grasmaaiers enz.), de maritieme 
sector, de recreatieve luchtvaart en de 
helikoptermarkt. die segmenten waren tot nu 
toe onontgonnen terrein, maar daar wil 
Ceteor weldra verandering in brengen. 

‘Veelbelovende markten’
Ceteor stelt 18 mensen te werk in Harzé, maar 
deelt nooit zijn omzetcijfers mee.
 Ondanks de crisis doet het bedrijf het 
steeds beter. de groei wordt geschat op 1% 
in 2013. “Vijf jaar geleden was dat nog 40%”, 
geeft Cécile Troisfontaine toe. “Maar de 
nieuwe markten waarop we ons richten, 
beloven een mooie toekomst.”
 de omzetcijfers van oktober 2012 bewijzen 
dat ze op de goede weg zijn. Het was de 
hoogste omzet sinds de oprichting van het 
bedrijf in 1990 en was gelijk aan de totale 
omzet in 2002. Over tien maanden geeft dat 
een stijging van 12,21% vergeleken met 
dezelfde periode in 2011 en een toename van 
het volume met 27,9%. ■

Veel  
groeipotentieel

Als je bij een bedrijf aankomt voor 
een afspraak en onthaald wordt 
met een glimlach, nog voor je je 
voorstelt, dan weet je al genoeg. 

Tijdens mijn bezoek zag ik buiten een tafel 
en banken staan in een hoekje bij de ingang. 
Bij mooi weer zitten de werknemers daar 
wellicht te genieten van een ontspannen 
pauze in het zonnetje. De kantoren zijn 
modern van stijl, praktisch en gezellig, en 
liggen in een groene industriezone waarvan 
er veel te weinig zijn. Het geeft een idee van 
de sfeer die je opsnuift zodra je bij Ceteor 
binnenstapt.
 Aan het roer van dit bedrijf staat duidelijk 
iemand die vooruit wil komen, economische 
crisis of niet. Haar vrouwelijke aanpak blijkt 
uit de sfeer en de menselijke contacten op de 
werkvloer.

“Voor mezelf en mijn bedrijf hecht ik veel 
belang aan harmonie op het werk”, antwoordt 
Cécile Troisfontaine, die Ceteor in 1990 
oprichtte in Waals-Brabant. In 1999 kwam 
ze terug naar haar geboorteregio Luik. De 
huidige gebouwen in Harzé dateren van 
2007. “ik zie snel de kwaliteiten en gebreken 
bij iemand. dat is een van mijn sterke punten. 
het helpt me om iedereen de juiste rol toe te 
kennen, zowel voor het bedrijf als voor hen 
zelf. in een bedrijf is het ontzettend belangrijk 

om elke werknemer een functie te geven 
waarin hij of zij kan uitblinken en evolueren, 
in plaats van hem of haar absoluut te willen 
veranderen en zijn of haar zwakke punten weg 
te werken. ik doe mijn best om aandacht te 
besteden aan de sfeer en het menselijke aspect 
op het werk. Volgens mij heeft een relatie pas 
zin, waarde en nut als ze oprecht is en als 
iedereen zich kan ontplooien en het beste van 
zichzelf kan geven. ik probeer mijn vrienden 
en mijn personeel in diezelfde geest te behan-
delen.” Veeleisend is Troisfontaine wel, want 
dat is nodig om een bedrijf goed te laten 
draaien. “maar altijd met plezier”, beklem-
toont ze. Zou dat een typisch vrouwelijk 
trekje zijn?

Ondernemen is een attitude
Waar komt die zin in ondernemen vandaan? 
En dan nog in een erg mannelijke sector? 
“het is een attitude. die drang om zelfstandig 
te zijn zit in mijn karakter. ik ben altijd onder-
nemend geweest, zo zit ik in elkaar. na mijn 
studie economische wetenschappen aan de 
universiteit van luik heb ik drie verschillende 
banen gehad, maar die konden me niet boeien. 
daardoor kreeg ik steeds meer zin om zelf iets 
op te starten.” Troisfontaine is altijd vriende-
lijk, maar weet wat ze wil. Ze geeft wel toe 
dat de sector van haar onderneming een 
beetje door het toeval werd bepaald, op aan-

moediging van haar echtgenoot. Die werkte 
in de automobielbranche en merkte dat er 
een grote vraag was naar bepaalde artikelen, 
waaronder accuboosters. Ceteor begon zo als 
importeur, maar werd later zelf producent.
 Het bleek een succesverhaal. Ondanks de 
crisis blijft de omzet stijgen en worden er 
nieuwe producten ontwikkeld door Ceteors 
O&O-dienst. Troisfontaine blijft er beschei-
den bij. Tijdens het hele interview beklem-
toont ze dat er “veel vrouwen evenveel of zelfs 
meer verdienste hebben.  ik heb altijd naar een 
evenwicht gestreefd tussen mijn werk en mijn 
gezin. ik wou er zijn voor mijn twee kinderen. 
dat is niet altijd gemakkelijk, maar er zijn 
zeker vrouwen die het moeilijker hebben dan 

inlichtingen
Ceteor sprl
Z.i - rue de la Baronnerie, 3
B-4920 Harzé
+32 (0)4 388 20 17
info@ceteor.com
www.ceteor.com 

“Het geheim van succes bestaat erin je 
te omringen met competente mensen die beter 

zijn dan jezelf, want je kunt niet in alles de beste 
zijn. Je mag niet bang zijn om je mensen te 

vertrouwen en het werk te delegeren. Ik denk dat 
daar de echte sleutel van succes zit.”

ik, door familiale of financiële problemen.” De 
bedrijfsleidster laat trouwens regelmatig 
vallen dat ze er niet zo van houdt om in de 
schijnwerpers te staan. 
 Als wij vragen hoe een vrouw haar man-
netje staat in deze omgeving, antwoordt ze 
altijd met “wij”. “ik ben niet in mijn eentje zo 
ver gekomen”, legt ze uit. “ik had hier niet 
gestaan zonder mijn team, dat is blijven 
groeien samen met het bedrijf. het geheim van 
succes bestaat erin je te omringen met compe-
tente mensen die beter zijn dan jezelf, want je 
kunt niet in alles de beste zijn. je mag niet 
bang zijn om je mensen te vertrouwen en het 
werk te delegeren. ik denk dat daar de echte 
sleutel van succes zit.”   ■
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dE passiE  
om uit tE 

BlinkEn

Aan de spits

Valérie Gordenne

valérie gordenne, industrie-
apotheker bij Mithra, blikt terug op 

haar loopbaan, een rijkgevuld 
traject vol interessante 

ontmoetingen en uitdagingen 
binnen een sector die volop in de 

lift zit in Wallonië. 

te kSt e N FOtO’ S  François Colmant
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Meer dan een uur lang over zich-
zelf praten is niet meteen het 
s t o k p a a r d j e  v a n  Va l é r i e 
Gordenne. Toch komen de 

woorden vlot, en de anekdotes die haar par-
cours sieren, rijgen zich aan elkaar op het 
ritme van haar lach. Wie durft er te beweren 
dat industrieapothekers een saai beroep 
hebben? In een recent verleden was Valérie 
nog productiechef bij Uteron Pharma, maar 
voortaan behoort ze tot het directieteam van 
het moederbedrijf Mithra, waar ze nieuwe 
activ iteiten ont w ik kelt. Uteron wordt 
i m m e r s  s i n d s  k o r t  g e l e i d  d o o r  d e 
Amerikaanse gigant Watson.
 Haar beslissing hield echter niet zozeer 
verband met het feit dat ze in een nieuwe 
structuur zou terechtkomen. Het was vooral 
de wil om innoverende projecten te blijven 
ontwikkelen, die de doorslag gaf. “ik had een 
mooie periode bij uteron achter de rug en de 
zin om een nieuw verhaal te beginnen was 
gewoon te sterk”, verklaart ze.  
 ‘Zin’ is het woord dat haar loopbaan mis-
schien wel het meest typeert. In 1995 stu-
deert ze af aan de Université de Liège en, in 
tegenstelling tot veel van haar medestuden-
ten, besluit ze zich te wijden aan de industri-
ele farmacie in plaats van aan de klassieke 
officina. “enkele maanden stage in een apo-
theek waren voldoende om me te laten inzien 
dat zoiets niet aan mij besteed was. en al 
waren de opleidingen in die tijd niet specifiek 
gericht op industriële farmacie, toch waren er 
wel degelijk overstapmogelijkheden. die over-
stap is bij mij – tot mijn grote vreugde – heel 
spontaan gebeurd.”  

Bij Galephar in Marche-en-Famenne zal 
Valérie Gordenne haar eerste beroepserva-
ring opdoen en de mensen die ze er ontmoet, 
zullen haar toekomst uiteindelijk een beslis-
sende wending geven. Binnen dit familiebe-
drijf op mensenmaat is er veel werk aan de 
winkel en Valérie doet er heel wat nieuwe 
inzichten op. Op het eind van haar stage 
heeft ze het geluk dat ze een contract krijgt 
aangeboden. “op het ogenblik dat ik daar 
terechtkwam, wou het bedrijf zijn activiteiten 
uitbreiden en was het op zoek naar een profiel 

zoals het mijne. bruno Streel, manager bij 
Galephar, wou een productievestiging openen 
die gericht was op klinisch onderzoek.” Valérie 
Gordenne wordt er ingezet binnen de afde-
ling onderzoek en ontwikkeling, en al snel 
weet ze de vrijheid te waarderen die elke 
medewerker binnen het team er krijgt. “we 
evolueerden in een uitermate stimulerende 
omgeving, waar je het recht had om fouten te 
maken. ik bedoel natuurlijk kleine fouten, 
maar we konden er in ons eigen ritme werken, 
nieuwe ideeën aanbrengen, nieuwe protocollen 
bedenken, zonder een helse druk te moeten 
ervaren. en dankzij de permanente competi-
tiegeest die er heerste, kwamen de resultaten 
als vanzelf. deze manier van werken is echt 
typisch voor kleine structuren. ik vind ze bij-
zonder motiverend.” 

met mithra het avontuur tegemoet
Hoewel Valérie Gordenne bij Galephar heel 
veel voldoening ervaart, voelt ze nog altijd de 
kriebels om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 
Ze heeft er nog altijd evenveel zin in en het 
geluk gunt haar een nieuwe carrièrewen-
ding. Tijdens een gesprek verneemt ze dat 
François Fornieri, directeur van Mithra – 
dat in die tijd een jonge spin-off van de ULg 
is – op zoek is naar een industrieapotheker 
om zijn activiteiten te ontwikkelen. Haar 
kandidatuur wordt voorgesteld, er vindt een 
sollicitatiegesprek plaats en het duurt niet 
lang of de zaak is beklonken. “twee uur lang 
heeft hij mij verteld over zijn project, zijn visie 
en zijn toekomstperspectieven. zijn enthousi-
asme was aanstekelijk en hij wist me al snel te 
overhalen om zijn team te versterken”, herin-
nert ze zich. In 2004 – Mithra bestaat dan 
amper vijf jaar – begint het bedrijf generi-
sche producten te ontwikkelen. De compe-

tenties van Valérie Gordenne blijken daarbij 
al snel van pas te komen, vooral bij de lance-
ring van het hormonale spiraaltje Levorsert. 
“de productontwikkeling was in 2002 gestart, 
maar zonder de specifieke hulp van een apo-
theker. het bedrijf werkte immers nog altijd 
samen met de ulg. ik heb de farmaceutische 
dimensie in het bedrijf binnengebracht, maar 
ook een hele reeks reglementaire aspecten.” 
 Een volledige productielijn van begin tot 
einde in goede banen leiden doe je echter niet 
zomaar. En ook al blijkt het “complexe maar 
meeslepende” proces van productontwikke-
ling lang niet zo eenvoudig te zijn, toch blij-
ven de “innovatie en de nieuwe procedures 
uitgesproken high level, zodat je als vanzelf 
grenzen verlegt.” En waardoor je sowieso 
meteen uitkijkt naar een vervolgscenario. 
“na de lancering van de klinische studies was 
het zaak om het spiraaltje ook effectief te pro-
duceren. we hadden nog niet erg veel ervaring 
op dat vlak, maar toch waren we nergens bang 
voor. françois fornieri en het directieteam, 
met professor jean-michel foidart en Stijn 
van rompay, hadden voldoende daadkracht 
om snel werk te maken van de investeringen.” 
Zo ontstaat in 2007, uit de structuur van 
Odyssea, het kersverse Uteron. Een nieuw 
avontuur begint, waarbij zo’n zeventig werk-
nemers in dienst worden genomen, er een 
productielijn wordt opgericht in Grâce-
Hollogne, en een kenniscentrum dat kan 
rekenen op erkenning door het Waalse 
Gewest. Vijf jaar lang ontwikkelt het bedrijf 
z i c h  r o n d  d i t  i n n o v a t i e v e  c o n c e p t , 
geschraagd door een sterke universitaire 
verankering “die een andere creatieve invals-
hoek mogelijk maakt en waaraan onze activi-
teit haar specificieke karakter te danken 
heeft,” voegt Valérie Gordenne eraan toe. 
“het voordeel van dit spiraaltje is de werking 
van een hormoon dat de bloedingen vermin-
dert, en het feit dat er veel minder hormoon 

vrijkomt dan bij de klassieke anticonceptiepil. 
het concept is interessant binnen het ruime 
aanbod van anticonceptiemiddelen en wordt 
tegen een bijzonder haalbare prijs aangebo-
den, terwijl het de levenskwaliteit van de 
vrouw aanzienlijk kan verbeteren.” 

2013 luidt nieuwe veranderingen en nieuwe 
mogelijkheden in voor Uteron. Het bedrijf 
wordt immers overgenomen door Watson. 
Valérie Gordenne kan het avontuur voort-
zetten in de nieuwe structuur, maar ze gaat 
niet in op het aanbod en besluit om terug te 
keren naar het moederbedrijf Mithra. “we 
willen onze industriële activiteiten in het 
waalse Gewest blijven ontwikkelen en nieuwe 
projecten op het getouw zetten: dat is nu net 
wat me zo aanspreekt in mijn werk.” Zonder 
nog maar te spreken over het relationele 
aspect dat kenmerkend is voor een lichtere 
structuur. Als voormalige volleybalspeelster 
“speelden we zelfs een seizoen lang in de eredi-
visie”, zegt ze. Valérie Gordenne vergelijkt 
het bedrijfsleven met een groepssport, waar 
precies het creëren van synergieën en het 
groepsgevoel een cruciale rol spelen. “ik ben 
sterk voorstander van groepssporten. mijn 
twee kinderen beoefenen er trouwens een. deel 
uitmaken van een groep, bij overwinningen én 
bij nederlagen, het is niet altijd even evident. 
maar het is een ongelooflijke leerschool. je 
hoort bij een groep en die groep bouwt samen 
aan een toekomst.”  
 Wat haar eigen toekomst betreft, hoopt 
deze lezeres van Patricia Cornwell op een 
rijkgevuld en boeiend vervolg. Moge ze veel 
zin hebben om ook in de toekomst door te 
gaan en actief bij te dragen aan innoverende 
projecten. “de farmaceutische sector is inter-
nationaal gericht, met reglementeringen die 
van regio tot regio verschillen. je moet con-
stant vernieuwend uit de hoek komen, op de 
hoogte blijven van de recentste ontwikkelingen 
en anticiperen op veranderingen. dat is heel 
motiverend en het geeft me niet het gevoel dat 
ik constant hetzelfde werk doe. ik zou trou-
wens niet kunnen aarden in een repetitief 
beroep of in een te beperkende sfeer.”

inlichtingen
SA mithra Pharmaceuticals 
rue saint-Georges 5
B-4000 luik
+32 (0)4 349 28 22
info@mithra.be
www.mithra.be

De farmaceutische sector is internationaal 
gericht, met reglementeringen die van regio tot 
regio verschillen. Je moet constant 
vernieuwend uit de hoek komen, op de hoogte 
blijven van de recentste ontwikkelingen en 
anticiperen op veranderingen.

Valérie Gordenne ontwikkelde de 
farmaceutische dimensie van het 
hormonale spiraaltje levorsert, 
dat veel voordelen biedt in 
vergelijking met de klassieke 
anticonceptiepil.
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Boost  
Belgium
energieke mama wint 
de wedstrijd  
Boost Belgium voor 
Belgische ondernemers!

dankzij deze wedstrijd 
wilden Belfius en 

masterCard de hand reiken aan 
ondernemers van wie het project 
een boost kon geven aan de 
Belgische economie. in totaal 
schreven 243 ondernemers zich 
in, stuk voor stuk met 
baanbrekende projecten. 
de finalisten mochten hun project 
voorstellen aan een jury van acht 
vakspecialisten. naast de 
publieksjury brachten zij een 
beslissende stem uit.

de beslissing viel op 20 februari. 
Het was jasmine de Wulf uit de 
provincie luxemburg die de 
eerste prijs wegkaapte met haar 
ontwerp skinoo, dat inmiddels al 
een Belgisch en een europees 
octrooi heeft. Haar eigen ervaring 
met borstvoeding bracht deze 
mama van vier ertoe om een 
eenvoudig systeem, een katoenen 
ring, te bedenken waarmee jonge 
moeders tijdens de eerste weken 
van de borstvoeding tepelkloven 
en infecties kunnen voorkomen. 
Het prijzengeld ter waarde van 
€ 15.000 zal deze initiatiefrijke 
mama flink helpen om in de nabije 
toekomst de productie van 
skinoo op te starten.

sites.google.com/a/skinoo.eu/
skinoo/home

www.boostbelgium.be
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Ze mag dan al afgestudeerd zijn aan 
de universiteit van Notre-Dame de 
la Paix in Namen en haar doctoraal 
economische en sociale weten-

schappen op zak hebben, het parcours van 
Fabienne Bister langs de oever van de Maas 
is geen rustig kabbelend beekje geweest. In 
het begin van haar carrière heeft ze zelfs 
herhaaldelijk het thuisfront verlaten om 
naar Parijs en Algerije te gaan. Ze werkt dan 
niet alleen als journaliste, maar ook als con-
sulente met franchising als specialisme. In 
januari 1991 keert ze huiswaarts en stapt ze 
in het familiale mosterdbedrijf, waarvan ze 
vier jaar later directrice wordt. Sindsdien 
laat ze zich op geen enkel gebied onbetuigd. 
Terwijl ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat over de kruidige potjes waakt, zet ze 
nieuwe campagnes in de steigers, maakt ze 
zich sterk voor de Waalse kmo’s, verdedigt ze 
de voedingsindustrie in het zuiden van het 
land en kijkt ze hoe de wereld evolueert. In 
de tussentijd vindt ze nog de energie – en 
vooral de wil – om de overnamevoorstellen 
af te slaan van de concurrenten die haar con-
stant belagen. Want de onderneming die 
door haar grootvader is opgericht zal niet 
gauw haar ziel verkopen, als we Fabienne 
mogen geloven!

Toch had Fabienne Bister zich na haar gym-
nasium een andere toekomst voorgesteld. In 
die tijd doomde het nog jonge meisje over een 
baan in de architectuur en binnenhuisdeco-
ratie. Maar haar vader, die een goede neus 
had – normaal, zult u zeggen, als je een mos-
terdmakerij leidt – hield haar ongeveer het 
volgende voor: “probeer eerst economische 
wetenschappen. als dat niet lukt, kun je altijd 
nog architectuur doen.” Ze volgt de raad van 

haar vader op en laat zich vervolgens mee-
sleuren door een spiraal van succes. “Slagen 
in je studie was in ons gezin geen keuze. dat 
was vanzelfsprekend”, merkt de vrouw op die 
vandaag wordt aangehaald als voorbeeld van 
een succes vol le ‘oud ’ st udent a a n de 
universiteit. 
 “kort na mijn afstuderen werd ik gespot 
door toenmalig minister van werkgelegenheid 
en arbeid michel hansenne, die me binnen-
haalde in zijn kabinet. maar politiek was niet 
mijn ding. daarom ben ik ingegaan op een 
aanbod van de krant L’Echo, die zijn kolom-
men liever wilde laten vullen door economen 
dan door journalisten. ik heb altijd goed kun-
nen schrijven”, legt Fabienne Bister uit, die 
even pauzeert – ze denkt ongetwijfeld even 
aan haar grootmoeder die haar dagelijks 
onderwierp aan een dictee – en gaat dan ver-
der: “naast die journalistieke activiteiten 
werkte ik als consultant voor de wereldbank, 
waarvoor ik naar algerije ben gegaan. ik 
kneep hem nogal! zo erg zelfs dat ik mezelf 
gedwongen heb een extra opleiding te volgen 
om te leren omgaan met verlegenheid.”

Eind jaren ’80, heeft ze een ontmoeting die 
beslissend zal blijken voor de rest van haar 
carrière. Er is dat bekende citaat van roman-
ticus en criticus Jules Janin: “de journalis-
tiek kan tot alles leiden, op voorwaarde dat je 
eruit stapt.” Henri Mestdagh, het hoofd van 
de distributiegroep die klant was bij mos-
terdbedrijf Bister, kende dat citaat ook.  
“waarom neem je het familiebedrijf niet over 
en volg je je vader niet op? ”, opperde hij. “die 
aansporing stimuleerde me. het moet gezegd 
dat de zaken op dat moment niet zo goed lie-
pen. ik heb mezelf toen voorgehouden dat, als 
ik zou wachten, het te laat zou zijn. ik heb toen 
een herstelplan uitgewerkt en heb dat voorge-
legd aan mijn vader en mijn oom, de twee 
grootste aandeelhouders. zij stemden er mee 
in. aanvankelijk bleef ik actief als parttime 
freelancejournaliste. maar begin 1995 volgde 
ik definitief mijn vader op aan het hoofd van de 
onderneming.”

Home sweet home? 
Dat is niet het meest toepasselijke spreek-
woord om het dagelijkse leven van Fabienne 
Bister in het bedrijf uit Jambes te omschrij-
ven. “ik besteed natuurlijk veel tijd aan het 
goede functioneren en de ontwikkeling van de 
mosterdmakerij, maar als hoofd van een fami-

niet elke mosterd komt uit dijon. Integendeel!  
de producten van Bister tonen aan dat je de beste kunt zijn  

op andermans terrein. als je maar een goede neus hebt. 

Fabienne Bister

dE kruidEn-  
routE

traject
JA m B e S

namen

te kSt  Jaap van Haastrecht
FOtO’ S Simon Nicolas
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liebedrijf in het kmo-sector met zo’n vijftien 
medewerkers is professioneel omgaan met 
emotionele banden geen geringe uitdaging”, 
benadrukt ze. “Gelukkig leef ik niet alleen in 
of voor mijn fabriek. als er buiten de dagelijkse 
problemen tijd overblijft, zet ik me in om kmo’s 
te helpen. dat is mijn passie, mijn eigen sociaal 
vrijwilligerswerk. zoals andere vrouwen 
breien …”
 Een van haar talrijke opdrachten was 
haar taak binnen het Verbond van Belgische 
Ondernemingen. Zo was de Naamse gedu-
rende vier jaar voorzitter van de kmo com-
m issie. Ma a r ze wa s voora l de eerste 
Belgische vrouw die vicevoorzitter werd van 
het VBO. “het moest een vrouw zijn, een 
waalse en iemand die een kmo leidde. ik 
beantwoordde aan de drie criteria”, vertelt 
Fabienne die zich vooral heeft hardgemaakt 
voor de vertegenwoordiging van werkne-
mers in kmo’s. “maar niet per se op politieke 
wijze”, nuanceert ze. 
 In 2010 wordt Fabienne Bister benoemd 
tot voorzitter van Fevia Wallonië, de Waalse 
v l e u g e l  v a n  d e  B e l g i s c h e  Fe d e r a t i e 
Voedingsindustrie, waar ze een frisse wind 
wil laten waaien. “die sector wordt steeds 
belangrijker in ons land en is goed bestand 
tegen de crisis, omdat hij bestaat uit talrijke 
kleine ondernemingen die dankzij hun aanpas-
singsvermogen beter kunnen inspelen op de 
markt.”

Bij de Union Wallonne des Entreprises (het 
Waalse verbond van ondernemingen), waar 
ze meerdere mandaten uitoefent, inspireert 
ze de mensen met haar ondernemersgeest. 
Haar strijd? Die heeft als 2020-doelstelling: 
“dat wallonië niet meer van V laanderen 
afhankelijk is, maar financieel opnieuw zelf-
standig wordt! hoe? niet door hardnekkig te 
blijven vechten voor steun aan de staalnijver-
heid, maar door in te zetten op kmo’s. onze 
ondernemingen hebben een groot voordeel: 
hun knowhow. we moeten ze stimuleren om te 
groeien. in het zuiden van het land is er een 
heel sterke concentratie van universiteiten en 
dus is het economisch ontwikkelingspotentieel 
er groot, met name via de spin-offs”, aldus de 
vrouw die het vooroordeel weerlegt dat het 
gras altijd groener is aan de andere kant. “in 
tegenstelling tot Vlaanderen heeft wallonië 
nog veel beschikbare gronden voor lage prij-
zen. in achêne, een dorpje dat deel uitmaakt 
van Ciney waar we deze zomer naartoe verhui-
zen met ons  mosterdbedrijf, kost de grond 
€ 16 / m². Vlak bij een verkeersknooppunt!”
 Fabienne Bister raakt niet over dit onder-
werp uitgesproken, omdat ze zich nu een-
maal graag op sociaaleconomisch terrein 
begeeft. “Het probleem van Wallonië is de 
hoge werkloosheidsuitkering”, slaat ze met 
de vuist op tafel. “Hoe kun je een werkloze 
aansporen om werk te vinden als hij € 900,-  
krijgt, terwijl sommige werknemers amper 

€ 1.200,-  verdienen en van dat bedrag ook 
nog eens de kosten voor hun auto of vervoer 
moeten betalen? Ik vind dat een starter min-
stens € 1.500,-  moet verdienen!” Hoe we dat 
kunnen bereiken? Wat dat betreft sluit de 
bedrijfsleidster zich aan bij de mensen in het 
noorden van het land die een vergaande her-
vorming willen doorvoeren. “door de sociale 
lasten te verminderen! werkloosheidsuit-
keringen zijn een fundamenteel recht, maar ze 
moeten hun functie als vangnet terugkrijgen. 
ze moeten worden beperkt in de tijd. het 
bedrag dat je daarmee bespaart, moet je 
gebruiken om mensen die werken beter te beta-
len. als gedelegeerd bestuurder van mosterd-
makerij bister-l’impériale, zou ik zelf graag 
willen dat mijn medewerkers meer verdienen! 
nu beginnen de mensen die werken pas vanaf 
oktober iets te verdienen in vergelijking met de 
mensen die niet werken. tot eind september 
spekken ze de staatskas en draaien ze op voor 
de sociale zekerheid…”

een beetje geschiedenis
François, de grootvader van Fabienne, start 
Mosterdmakerij Bister-L’impériale officieel 
in 1926 in Jambes. Hij was een ondernemend 
man die tussen de twee wereldoorlogen in 
besloot om cichorei te gaan branden. Helaas, 
de plotselinge stijging van het Maaswater 
gooide roet in het eten. Niets aan de hand, 
want François liep ook over, van de ideeën 

dan. Toen het toeval hem bij een mosterd-
ma kerij bracht en bij het – zorg v uldig 
beschermde – recept va n L’Impéria le, 
besloot hij de voorraad, machines en vracht-
wagens over te nemen en zich in een nieuw 
avontuur te storten. Aanvankelijk werd de 
mosterd nog in grote hoeveelheden door de 
kruidenierster uit een grote stenen pot opge-
lepeld. Maar met de komst van de zelfbedie-
ningszaken vond het product een plekje in de 
beroemde potten met de vorm van Mills-
handgranaten – die niets te maken hebben 
met mosterdgas! Dat was een uitvinding van 
François en vandaag de dag staan ze nog 
steeds op menige Belgische tafel. 
 De kruidenroute ligt open en na Jean, de 
zoon van François, is het dus Fabienne die de 
scepter zwaait over de onderneming. In de 
loop van de jaren werden de bedrijfsactivitei-
ten natuurlijk uitgebreid en inmiddels is de 
naam Bister verbonden aan zo’n 40 soorten 
mosterd. De bekendste zijn L’Impériale 
uiteraard, en de mosterd van Dijon, wat niet 
verwijst naar de herkomst, maar naar een 
recept dat verkregen wordt uit één bepaalde 
zaadvariëteit. De fabriek van Jambes produ-
ceer t ook koude sauzen (Cha mpisaus, 
Piccalilli…), uitjes, augurken, kappers, enz. 
“om te profiteren van het imago van het 
franse merk hebben we in 2002 een tweede 
fabriek gebouwd in de Champagne, dicht bij 
troyes”, legt Fabienne uit, die zich constant 
wil onderscheiden door nieuwe producten te 
ontwikkelen. “we maken daar vooral biologi-
sche mosterd, een concept waaraan we werken 
sinds 1997, met andere woorden: twee jaar voor 
de dioxinecrisis én voor de concurrentie!”
 Maar deze zomer komen de oude gebou-
wen aan de Francquenstraat, waar drie gene-
raties lang miljoenen potten zijn geprodu-
ceerd, leeg te staan. De onderneming bereidt 

immers de verhuizing voor naar Achêne 
(Ciney), in een oud industrieel gebouw, dat 
opnieuw is ingericht. Het wordt een pijnlijke 
maar onvermijdelijke scheiding. “Sinds we in 
2007 de sauzenafdeling van de waverse azijn-
stokerij l’etoile hebben overgenomen, zijn 
onze 600 m² echt te krap geworden. bovendien 
zijn de lokalen onpraktisch en verouderd en 
veroorzaken onze vrachtwagens overlast in de 
buurt. we zullen veel beter af zijn in die indus-
triezone, waar we nu al kunnen beschikken 
over 1.700 m². we gaan er dus maar liefst 
1.100 m² op vooruit.”
 Op weg dus naar een nieuw avontuur? “je 
hele leven een familiebedrijf besturen gaat 
echt niet op de automatische piloot ”, ant-
woordt de bazin, die niet verhult dat ze regel-
matig voorstellen krijgt om haar talenten in 
andere vennootschappen te gebruiken. “ze 
bieden me het tienvoudige van mijn salaris…” 
En dan dringt zich bij ons de laatste vraag op. 
Is er in de familie Bister een andere kapitein 
om het roer over te nemen? Fabienne schudt 
geregeld f link aan haar stamboom, in de 
hoop dat er wat mosterdzaad uitvalt dat niet 
op de rotsen van de onderneming blijft lig-
gen. Zonder resultaat tot nu toe. “mijn oudste 
dochter lijkt er wel wat voor te voelen. ze zit in 
de zesde klas van het gymnasium…” ■

inlichtingen
Bister sprl
rue de Francquen, 1-3
B-5100 jambes
+32 (0)81 300 306
bister@bister.com
www.bister.com

toerisme 
en traditie

Binnen de schoot van het 
familiebedrijf ligt de vzw 

“Tourisme et tradition”, die wordt 
gesteund door het commissariaat-
generaal van het Waalse Gewest. 
de vzw, waarvan de maatschappelijke 
zetel zich bevindt in mosterdmakerij 
Bister, biedt eendagsbezoeken aan 
voor groepen. die kunnen een dertigtal 
ondernemingen en kleine regionale 
producenten ontdekken, waaronder 
bijvoorbeeld de abdij van malonne, 
Cafés delahaut, het kristalbedrijf 
Val-saint-lambert, de defrenne-molen 
in Gembloers en huisslakken  
Petits-Gris in namen. 
Op goed geluk pikken we er een route 
uit, “de l’eau à la bouche” genaamd, 
om van te watertanden. 
Het programma omvat een bezoek aan 
brasserie Caracole in Falmignoul of 
Purnode in Yvoir, gevolgd door de 
ontdekking van mosterdmakerij Bister 
– al zit de onderneming niet in alle 
rondritten – en tot slot een cruise 
op de samber en de maas. “Deze 
toeristische rondritten trekken 
7.500 bezoekers per jaar,” benadrukt 
Fabienne Bister, “van wie er 
6.500 kiezen om onze onderneming en 
ons kleine museum te ontdekken.” 

mosterdmakerij 
Bister in cijfers

 — aantal werknemers: 15
 — Omzet: 4 miljoen euro, voornamelijk 

op de Belgische markt
 — exportlanden: Frankrijk, engeland, 

scandinavische landen, nederland en 
Zwitserland
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epiloog: Het einde is slechts 
het begin
Zaakvoerster Carine Degeimbre doet een 
stap terug uit het tweesterrenrestaurant. 
Spijt heeft ze niet. Over haar deel in het suc-
ces van chef en echtgenoot San wordt weinig 
geschreven,  maar zij weet hoe het zit. In de 
horeca geraak je er niet alleen. Het koppel 
startte in 1997 met z’n tweeën en werkt nu 
met een team van vijftien mensen. Carine 
staat in voor de administratie en de boek-
houding van een onderneming die blijft evo-
lueren. De combinatie van hoogstaande gas-
tronomie, streekproducten, gastvrijheid en 
het streven naar verbetering staan garant 
voor een ware explosie van plezier. Voor de 
spontane Carine was het een hele stap om de 
service in de zaal niet meer te doen. Ze houdt 

immers van het contact met de mensen. 
Maar het was de opoffering waard. In de keu-
ken werkt San rustig verder, het huis wordt 
ten volle benut en de facturen worden op tijd 
betaald. En die bijzondere momenten met de 
klanten zal Carine niet lang moeten missen. 
Boven in het huis openden zij en haar man 
immers een B&B met vijf kamers. In de lente 
kunnen de gasten aanschuiven aan het ont-
bijt en Carine zal er persoonlijk op toezien 
dat het hen aan niets ontbreekt.  

2013: De droom, Liernu
Een traditionele vierkantshoeve, een eigen 
stek op het platteland, een charmant bijge-
bouw om naa r ha r tenlust te rela xen… 
Vijftien jaar lang koesterden San en Carine 
die droom temidden van al hun harde werk.  

Om die droom te kunnen realiseren, moes-
ten ze vast heel wat kilometers afleggen tus-
sen de tafeltjes van hun eerste, kleinschalige 
restaurant. Maar bij Degeimbre wordt niet 
geteld, daar wordt gewerkt. “ik denk dat ik 
een uitstekende commis ben.” In de technische 
en nederige woordenschat van Carine bete-
kent ‘commis’ zoveel als ‘uitvoerder zonder 
verantwoordelijkheid’ of ‘keukenhulp’. Hard 
werken is geen schande. Toen San op ver-
plaatsing ging naar Melbourne, wou Carine 
hem vergezellen. “als je meekomt, vervang je 
een man”, kreeg ze te horen. Zo ontdekte 
Carine de keukens van Melbourne en leerde 
ze er werken als een man. De weg naar Liernu 
liep dus echt niet over rozen. Is het restau-
rant van hun dromen in Liernu een eind-
punt? Carine zou wel willen, maar gelooft het 
niet echt. Uiteindelijk is het San die beslist. 
Zijn vrouw zegt het zo: “San is de versneller en 
ik ben de rem. maar dat betekent niet dat ik er 
niet voor wil gaan. we wisten niet altijd waar 
we zouden uitkomen, maar we hebben altijd 
samen beslist om de sprong te wagen.” 

1997-2013: La Voie lactée, Noville-
sur-mehaigne
Het is een heldere uitspraak van een vrouw 
zonder kapsones. Als ze San niet ontmoet 

stillE kracht 
naast  

dE chEf

Carine degeimbre

Success Story

L i e r N u

namen

Bio-express
 — September 1987: eerste job, 

Carine is net 20 jaar.
 — maart 1991: estelle wordt 

geboren.
 — September 1993: Carine 

ontmoet san in Charleroi.
 — mei 1997: manon wordt geboren.
 — Juli 1997: eerste restaurant gaat 

open in noville-sur-mehaigne.
 — Januari 2000:  

eerste michelinster.
 — Juni 2000: Émilie wordt 

geboren.  
 — November 2008:  

Tweede michelinster.
 — Januari 2013: L’Air du Temps 

gaat open in liernu. 

achter ieder succesvol 
man staat een 

sterke vrouw. Bij L’Air 
du Temps draait het niet 

om rangorde. 
Carine staat niet achter 

of voor, maar aan de 
zijde van culinaire 

tovenaar San Hoon 
degeimbre. een verhaal 

van liefde voor elkaar 
en voor de gastronomie, 

maar dan achterwaarts 
verteld.

had, was ze waarschijnlijk gestopt met de 
horeca en was ze misschien in het onderwijs 
gestapt. Het lot heeft anders beslist. Toen 
San in 1997 de muren op zich voelde afko-
men, was het tijd om te vertrekken. Bye bye 
Charleroi. Carine heeft er vertrouwen in en 
zegt haar baan op. Het jonge koppel koopt 
een huis op de steenweg in Noville en opent 
ziin eerste restaurant. “we hadden niet 
enorm geïnvesteerd, dus we waren niet bang.” 
Carine is de maître d’hôtel en daarnaast de 
objectiefste officiële “proever”. 
 Drie jaar later vertelt een journalist hen 
a a n  d e  t e le f o on  d a t  S a n  z ijn  e er s t e 
Michelinster binnen heeft. “we stonden plots 
in de gids, mét een ster. ik was toen zwanger 
van émilie en van de ene dag op de andere kon 
je hier over de koppen lopen. we stonden maar 
met twee mensen in de zaal. ik was kapot. het 
nieuws ging rond als een vuurtje: een klein res-
taurant dat er niet uitziet, met slechts twintig 
couverts, zonder salon, dat in de prijzen is 
gevallen voor zijn keuken.”  Acht jaar later 
volgde een tweede bevestiging. l’air du 
temps maakt naam en dat is welverdiend. 
Het cliënteel wordt diverser, luxueuzer ook. 
Carine houdt het hoofd koel en “bedient 
iedereen even hartelijk”. De kiem voor Liernu 
wordt gezaaid. 

te kSt  Carole Depasse
FOtO’ S © L’Air du Temps

L’Air du Temps, 
tussen aziatische 
verfijning en 
natuurlijk design
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san ontdekte hen in zijn met 
sterren bezaaide hemel. Zij 

sprongen eruit, dus hij moest wel met 
hen in zee gaan. “Zij”, dat zijn de 
ambachtslieden en producenten met 
wie L’Air du Temps samenwerkt. Wij 
spraken met twee van hen. 

De bakken talent van Ben 
Ben is een fantastische meid met een 
innemend gezicht. Ze steekt van wal 
door te zeggen dat “draaien” haar leven 
heeft gered. meer komen we niet te 
weten, maar het volstaat om te 
begrijpen dat de pottenbakster een 
diepe liefde koestert voor de klei, die ze 
bewerkt tot gebruiksvoorwerpen. Haar 
echtgenoot volgt les aan de san’ school 
en liet eens vallen dat “Ben fantastische 
dingen maakt”. sans nieuwsgierigheid 
was geprikkeld en hij ging een kijkje 
nemen in het atelier. Het klikte meteen 
tussen de twee artiesten. kommen, 
platte en diepe borden, klassieke of 
koreaans geïnspireerde vormen… 
Vaatwerk in alle soorten komt tot stand 
onder Bens handen en staat te pronken 
op sans tafel. Zoals de koffiedoos, die 
“de doos van L’Air du Temps” gedoopt 
werd, en die de genodigden verrast aan 
het eind van de maaltijd. Het idee komt 
van san, de interpretatie van Ben en het 
chamottehoudende steengoed uit 
argilières Hins in saint-aubain 
(Florennes).  keramiek met een 
gevoelige toets. 

De nieuwe passie van 
Véronique 
Vroeger had ze een ander leven, maar 

1987-1997: Le Berceau, Charleroi
Op 7 september 1987 wordt Carine twintig 
jaar. Met haar diploma van de hotelschool in 
Fleurus op zak, tekent ze dezelfde dag haar 
eerste contract bij la bruxelloise, een restau-
rant in Charleroi. Op dat moment werkt San 
voor dezelfde baas, in dezelfde stad maar in 
een ander restaurant. Ze moeten elkaar wel 
ontmoeten. San barst van de ideeën en legt de 
lat hoog. Hij heeft ambitie voor twee en 
streeft naar perfectie. Carine moedigt hem 
aan en is bereid om hem te volgen. Waarom 
zouden ze niet dezelfde kwaliteit kunnen bie-
den in een eigen restaurant? San is een goede 
sommelier. Koken doet hij nog niet, maar 
door geduldig te observeren heeft hij zich een 
duidelijk idee gevormd van hoe hij het wil 
aanpakken. Samen gaan ze op zoek naar een 
gebouw om hun restaurant in onder te bren-
gen, en waar ze ook kunnen wonen. Estelle is 
zes jaar, Carine is hoogzwanger van Manon 
(de naam is een eerbetoon aan de pralines 
waar haar mama dol op is). Ze zoeken een 
huis dat goed zichtbaar is en makkelijk toe-
gankelijk, want ze nemen liever niet te veel 
risico’s. Hun keuze valt op Noville. Het is 
geen liefde op het eerste gezicht, maar een 
praktische en strategische beslissing. Het 
succes komt onverwacht. Het wordt het begin 
van een bijzonder verhaal.

inlichtingen
L’Air du temps
rue de la Croix monet 2
B – 5130 liernu (Éghezée)
+32 (0)81 81 30 48
resto@airdutemps.be
www.airdutemps.be

dat is ze vergeten. nu denkt ze 
alleen nog aan L’Air du Temps. 
design-, meubel- en 
decoratiebeurzen, Véronique 
schuimt ze allemaal af op zoek naar 
hedendaagse meubelen, objecten 
of accessoires  “die je nergens 
anders ziet”. Voor haar heel 
bijzondere winkel, maar ook voor 
het restaurant van haar vrienden. 
meer dan wie ook kent ze de smaak 
van san en Carine. Zij was het die 
de meeste meubelen gevonden 
heeft voor de zaak in liernu.  Haar 
voorliefde voor scandinavische 
trends zie je terug in het lichte hout 
van de lange gastentafel in een van 
de eetzalen. soms vormt een 
origineel accessoire dat ze op de 
kop getikt heeft zelfs de inspiratie 
voor een aangepast gerecht. L’Air du 
Temps: een compromis tussen 
aziatische verfijning en natuurlijk 
design.  ■

inlichtingen
Ateliers Bibenbou 
rue de la Cure, 13 - B - 1350 jauche 
+32 (0)19 63 72 96 
ben@bibenbou.be
www.bibenbou.be

Au détour du chemin
Véronique lemage
Ferme de Ghlin - rue du Village, 147
B - noville-sur-mehaigne
+32 (0)81 74 70 36
www.addc.be

e
co

n
o

m
ie

n
r. 

2
0

e
co

n
o

m
ie

n
r. 

2
0

rijzende sterren

©
 C

. d
ep

as
se

Het sociaal secretariaat 
UCM en het diane-
netwerk organiseren hun 
grote voorjaarslezing:  
L’attitude du Héros. 
Vergeet alles wat u weet 
over succes: slagen is een 
kwestie van attitude.

spreker is  
Fred Colantonio, van 

opleiding criminoloog en actief 
als trainer en consulent op  
het vlak van branding, marketing 
en internetstrategie.

PrAktiSCHe iNFO
 ⇒ dinsdag 30 april 2013
 ⇒ UCm 
Chaussee de marche 637 
B-5100 namur-Wierde

 ⇒ Verwelkoming: 18.30 u 
lezing: 19.00 u 
sushi  & drink: 20.30 u

 ⇒ de deelname is gratis, maar er 
moet wel van tevoren 
gereserveerd worden op http://
ucmacademy.be

Met dit initiatief willen het tijdschrift Trends-
Tendances en het Diane-netwerk van de 
UCM, drie ‘business women’ met een voor-
beeldfunctie voor alle bestaande en toe-

komstige vrouwelijke ondernemers in de kijker plaatsen!
 Vrouwen bezitten een aanzienlijk potentieel als onder-
nemer. Ondanks een positieve evolutie zijn vrouwelijke 
bedrijfsleiders nog altijd in de minderheid. Omdat het 
tonen van succesvolle modellen een krachtige stimulans 
betekent, organiseren Trends-Tendances en het Diane-
netwerk ook in 2012 deze award om getalenteerde en ges-
laagde bedrijfsleiders in de schijnwerpers te plaatsen.

De volgende ondernemersprofielen komen in 
aanmerking:

 — vrouwen die meer dan vijf jaar geleden een eigen bedrijf 
hebben opgestart (CEO),

 — vrouwen die drie jaar geleden hun bedrijf hebben 
opgestart en blijk geven van een wezenlijk groeipoten-
tieel (Starter),

 — vrouwelijke managers met een leidinggevende functie 
in een bedrijf (Manager).

hEt startschot 
voor dE EditiE 
2013 is gEgEvEn!

trends Woman Award

voor zijn tweede editie richt de Trends Woman 
award zich tot alle ambitieuze vrouwen met een 
succesvolle onderneming.

www.trendswomanaward.be

Infos
de kandidaturen mogen 
worden ingediend tot en met 
31 maart.

Het publiek kan zijn van 1 tot 
12 mei zijn stem uitbrengen op 
www.trendswomanaward.be

de prijzen worden uitgereikt op 
dinsdag 18 juni 2013 in het 
kader van de beurs 
‘entreprendre en Wallonie’, 
in namur expo.

e e N iN itiAti e F VAN

i n  P a r T n e r s H i P  m e T
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Het Hôtel de la Source werd bijna 
drie jaar geleden gebouwd door 
Lu xemburgse investeerders. 
Weinig alledaags is dat vier vrou-

wen hier de touwtjes in handen hebben. En 
wat dan nog? Euh, niets. Maar als je Hôtel de 
la Source heet omdat je uitkijkt op de bocht 
met dezelfde naam en aan de Route du 
Circuit in Spa bent gelegen, zou je denken dat 
de sfeer hier van ver of van dichtbij te maken 
heeft met de autowereld, die toch eerder 
mannelijk is… “de periode van de Grote prijs 
is inderdaad erg belangrijk voor ons wat omzet 
en naamsbekendheid betreft ”, zegt Muriel 
Defosse, de commercieel directeur. “maar we 
richten ons niet uitsluitend op autoraces, we 
hebben onze klanten nog veel meer te bieden.”
 De architectuur is trendy en de decoratie 
verwijst naar de motorsport… zonder ver-

stikkend te zijn. Architect Stefano Moreno 
getuigde van goede smaak door te kiezen 
voor een hightechuniversum en design in 
plaats van luxueuze paddocks voor dit grote 
hotel met 90 kamers (waarvan 4 suites) dat 
zich zowel tot zakenlui als toeristen richt. 
“we beschikken over bijna 500 m² moduleer-
bare vergaderruimte”, vertelt Muriel Defosse. 
“hier worden veel seminaries en teamtrainin-
gen georganiseerd, zakentoerisme dus.” De 
infrastructuur en de omgeving zijn uiterst 
geschikt voor dit soort professionele activi-
teiten. “er zijn het ravel-netwerk en de bos-
sen. uiteraard zijn er de activiteiten op het 
circuit die, het moet gezegd, hun eigen publiek 
meebrengen. Verder is er de stad Spa met haar 
bronnen, charme en francofolies. en vlakbij is 
er de abdij van Stavelot en haar  automuseum. 
er valt zo veel te ontdekken in de omgeving.”

viEr charmantE 
stErrEn… 

Hôtel de la source

S PA

luik

te kSt  Léa Laïs  FOtO’ S Sabine Leva

Logies

aan de rand van het 
mooiste circuit ter 

wereld, in het hartje van 
de ardennen, blinkt het 

Hôtel de la Source uit 
door zijn architectuur 

en vrouwelijk 
management.
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in het Hôtel de la 
source, charme 

hebben vier bevallige 
vrouwen de touwtjes 

in handen.
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zaken of 
ontspanning?

Gezien de kwaliteit en de ligging 
van het hotel trekt het zowel 

nationale als internationale gasten aan. 
‘We hebben veel Vlaamse klanten’, 
verduidelijkt muriel defosse. ‘Ons modern 
design valt in de smaak.’ dit 
nederlandstalige publiek uit Vlaanderen of 
Brussel komt vooral een weekendje 
ontspannen. Op de podiumplaatsen voor 
ontspanning staan de Vlamingen, 
Waals-Brabanders en nederlanders, 
gevolgd door de engelsen en Fransen, die 
vooral aangetrokken worden door de 
autosport. als het over zaken gaat, maken 
de nederlanders 10% van de clientèle uit 
(30% in het geval van  ontspanning), terwijl 
de duitsers ondervertegenwoordigd zijn. 
‘In tegenstelling tot de Luxemburgers die 
goed vertegenwoordigd zijn, blijven de 
Duitsers erg behoudsgezind. Hun MICE-
netwerk (meetings, incentives, 
Conferencing, exhibitions) breekt de 
prijzen om hun klanten aan zich te binden 
in Duitsland zelf.’ nochtans is dit een 
publiek dat wordt aangetrokken door een 
uitmuntende gastronomie en laat jean-
marc Harzée, de nieuwe chef, de 
gastronomie nu net naar een hoger niveau 
hebben getild… 

Spa, toch? 
Maar hoe beland je in Spa om een hotel uit te 
baten? “ik ben oorspronkelijk van Spa, ook al 
woon ik hier niet meer”, gaat de commercieel 
directeur verder, vertaalster van opleiding. 
“dankzij mijn talenkennis kon ik aan de slag 
als artsenbezoeker bij een farmaceutisch 
bedrijf. ik moest dus regelmatig ‘incentives’ 
organiseren, dat waren mijn eerste contacten 
met de wereld van horeca en evenementen. de 
Sanglier des Ardennes stelde me voor om van 
kamp te wisselen en zo ben ik erin gerold. na 
enkele jaren in durbuy kwam deze aanbie-
ding.” Zo’n uitdagend aanbod kon ik niet 
afslaan. Op het overigens prachtige gebouw 
na moest alles worden opgebouwd.
 De drie andere dames aan het roer hebben 
een minstens even interessant parcours 
afgelegd. Alexia Ponghis, verantwoordelijk 
voor de seminaries, is licentiaat in de psy-

chologie en behaalde een master in toerisme. 
Algemeen directeur Sophie Coumont werd 
aanvankelijk, in juli 2010, aangenomen als 
commercieel directeur, maar nam enkele 
maanden later, in maart 2011, de functie van 
algemeen directeur over. De vier belangrijk-
ste functies zijn sindsdien in handen van 
vrouwen. Een bewuste keuze? “het is toeval, 
want er werd op basis van competenties gese-
lecteerd. om een viersterrenhotel te leiden 
improviseer je niet. al is het wel waar dat wei-
nig mannen zich kandidaat hebben gesteld 
voor deze functies. het toeval heeft zich royaal 
getoond”, verduidelijkt de algemeen direc-
teur, licentiaat in management, die gedu-
rende tien jaar haar sporen heeft verdiend bij 
Dorint en Accor. Net zoals haar medewerk-
ster Monia Belli is ze a ltijd werk zaa m 
geweest in de horeca. Een voordeel of een 
nadeel? “wanneer je werk hebt dat je graag 

doet, doe je dat goed”, gaat Sophie Coumont 
verder. “onze opleidingen en ervaringen zijn 
complementair. in het geval van alexia, die 
naast haar stressbestendigheid ook een ‘psy-
chologische’ bagage heeft, is haar profiel 
essentieel om de klant, zijn wensen en behoef-
ten te begrijpen. deze klantgerichtheid in com-
binatie met managementvaardigheden is een 
onbetwistbare troef voor een hotel zoals het 
onze.”

Voorrang aan contact
“onze werkmethode is gebaseerd op de mense-
lijke kant van het beroep en dat maakt het ver-
schil”, zegt Monia Belli, ook aan boord sinds 
het begin van het avontuur. “wanneer ons 
een offerte wordt gevraagd, maken we ons 
sterk die binnen 48 uur persoonlijk te overhan-
digen. het hotel is meer dan een uithangbord, 
het zijn mensen die de klanten zich hopelijk 
zullen herinneren…”

inlichtingen
Hôtel de la Source
route du Circuit, 22
B-4970 Francorchamps
+32 (0)87 79 58 00      
contact@hotel-de-la-source.com
www.hotel-de-la-source.com
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Who’s who?

de pilotenmuur is 
bedekt met 
handtekeningen van 
grote Formule 
1-sterren.

muriel 
Defosse
O P L e i D i N G

licentiaat  
vertaler-tolk (UmH), 

master in 
management (UlG)

VOriG e 
e rVAri NG e N

sales & marketing 
manager (Hostellerie 

sanglier des 
ardennes), 

Communication 
manager 

(laboratoires 
lohmann & 
rauscher)

iN Die NSt tre DiNG

juli 2011

FuNC tie

senior sales 
manager Hôtel de la 

source spa-
Francorchamps, 

Board member van 
de Club miCe 

Wallonie-Bruxelles 
Tourisme

Alexia 
Ponghis
O P L e i D i N G

licentie in de 
psychologische 
wetenschappen 
(UlG), master in 
Toerisme (UjC 

madrid)

VOriG e 
e rVAri NG e N

events manager 
(modelenvironment), 

Project manager 
(instele)

iN Die NSt tre DiNG

augustus 2011

FuNC tie

meetings & events 
Coordinator Hôtel de 

la source spa-
Francorchamps

monia  
Belli

O P L e i D i N G

Graduaat in Toerisme 
(Haute École 

Charlemagne, 
campus les 
rivageois)

VOriG e 
e rVAri NG e N

Front Office manager 
(Hôtel spa Balmoral)

iN Die NSt tre DiNG

juli 2010

Fu NC tie

Front  
Office manager  

Hôtel de la source 
spa-Francorchamps

Sophie 
Coumont

O P L e i D i N G

licentie in 
management 

(Toerisme), UlB

VOriG e 
e rVAri NG e N

marketing & sales 
Coordinator, sales 

manager, director of 
sales (hotelketens 
dorint en accor)

iN Die NSt tre DiNG

juli 2010

Fu NC tie

General manager 
Hôtel de la source 

spa-Francorchamps, 
Voorzitter siTe 

Belgium 2013-2014
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Het gebouw tegenover het gemeen-
tehuis, in het hart van Charleroi, 
staat al meer dan vijftig jaar 
t r o u w  o p  p o s t .  B r o u w e r i j 

Diekirch liet het optrekken ter gelegenheid 
van de wereldtentoonstelling.  
 De originele lambrisering, de antieke 
kroonluchters, de rustieke tafels en stoelen 
en de oude toeristische affiches maken van 
les templiers een authentieke taverne in 
middeleeuwse stijl waar het goed toeven is. 
De hogere klasse komt graag samen in de bis-
tro, maar het is ook een plek waar stamgas-
ten en toeristen kunnen genieten van een 
artisanaal brouwsel. “artsen, kunstenaars, 
journalisten en schilders zitten regelmatig 
samen aan de toog. we hebben zelfs een lokaal 
waar de Gilles récalcitrants (een bekende 
carnavalsvereniging, nvdv) al bijeenkomen 
sinds 1977 ”, ver telt Giuseppe Ferrito – 
Joseph voor de vrienden. De man met zijn 
typische schort komt hier al vijfentwintig 
jaar over de vloer. Bijna twaalf jaar geleden 
nam hij de brasserie over. Hij besloot de han-
den in elkaar te slaan met Philippe Stiennon 
en sindsdien doen de twee zaakvoerders 

samen de bediening. De vijftigers zijn trotse 
inwoners van Charleroi. Gastvrijheid en een 
stalen karakter typeren hen. “we hebben 
elkaar ontmoet in Charleroi doordat we op 
dezelfde plekken uitgingen. maar we zijn nog 
geen koppel!” lacht ex-basketspeler Philippe. 
Op het rek staan de trofeeën van de vetera-
nen stof te vergaren – een herinnering aan 
andere tijden.

een erkende taverne
Gezelligheid troef op deze plek, die niet 
alleen streekproducten serveert, maar er 
zelf een is. Hun label “Bistrot de Terroir” is 
dan ook meer dan verdiend. De toenmalige 
minister van Toerisme riep dit label in 2010 
in het leven met de bedoeling om het blazoen 
van de horeca weer op te poetsen en om ook 
brasseries hun steentje te laten bijdragen 
aan de toeristische en sociaaleconomische 
ontwikkeling van Wallonië. “het is een mooie 
beloning voor ons, maar we hebben er niets 
extra voor gedaan. we werken nog altijd op 
d e z e l f d e  m a n i e r ”,  v e r t e l t  J o s e p h . 
Ambassadeur van de stad Charleroi word je 
niet zomaar. Zo moet de brasserie minstens 
drie streekgerechten aanbieden, toeristische 
informatie geven over de streek en aangeslo-
ten zijn bij het Federaal agentschap voor de 
veiligheid van de voedselketen (FAVV). 

een traditioneel krijtbord
Aan die basisvoorwaarden beantwoordt les 
templiers al lang. Op het krijtbord staan de 
huisgemaakte specialiteiten en dagschotels. 
“we schillen onze aardappelen nog met de 

lEs tEmpliErs
EEn authEntiEkE 

tavErnE

C H A r L e r O i

Henegouwen

te kSt  Lena Goessens  FOtO’ S Fred Guerdin

Lekker eten

Snuif de ziel en de folklore van Charleroi op. geniet van huisgemaakte 
gerechten, ontdek streekproducten of proef een lekker biertje van bij ons.  

Les Templiers in Charleroi is een levendige bistro naar ons hart. 

hand en we bakken onze frieten twee keer, 
zoals de traditie het wil. zelfs onze mayonaise 
wordt met de hand gemaakt door bruno, de 
kok”, vertelt Joseph trots. Maar de echte 
troef van de kok is dat hij met verse produc-
ten werkt van kleinschalige producenten uit 
de streek. “we vinden het belangrijk om 
samen te werken met lokale producenten.” 
Joseph voegt eraan toe: “de escabèche komt 
van een kleine fabrikant uit Virelles en het 
vlees van slager Yvan in Gosselies.” Naast de 
klassieke américain of konijn met blauwe 
Chimay staan er nog heel wat andere dingen 
op de k a a r t .  Fra n s orga a nvlees zoa ls 
andouillettes of pens bijvoorbeeld, of mosse-
len (verkrijgbaar tot eind maart). Op de 
drankenkaart en de tafels pronken Belgische 
kwaliteitsbieren en -trappisten als Orval, 
Chimay en Maredsous van het vat. Ook de 
Scotch en Guinness van het vat stromen rij-
kelijk. En natuurlijk mag de P’tit Peket uit 
Biercée niet ontbreken.

Wie wil, kan hier alle dagen terecht. Tot de 
laatste klant opstapt, of dat nu een stamgast 
uit Charleroi is of een van de vele buiten-
landse toeristen.

inlichtingen
Les templiers
Place du manège, 7
B-6000 Charleroi
+32(0)71 32 18 36

Onze invito, Virginie 
Pierre, voelt 

zich in haar nopjes in 
Les Templiers!
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De abdij van Notre-Dame du Val-
Dieu houdt haar schatten goed 
verborgen, ook de bieren die ont-
springen uit het hart van de brou-

werij. Schattenbewaakster van dienst is 
Virginie Harzé. Ze is dol op haar vak en 
besch i k t over een d iploma va n mees-
ter-brouwer, maar noemt zich liever “pro-
ductiehoofd”. Ze waakt zorgvuldig over de 
bierproductie en let erop dat de recepten 
nauwkeurig worden gevolgd. Sinds een paar 
jaar vallen ook steeds meer consumenten 
voor de charmes van de kwaliteitsbieren.   

Controle over de elementen
Het productieproces van de bieren van Val-
Dieu heeft geen geheimen meer voor haar. 
Blonde, Brune, Triple, Grand-Cru of kerst-
bier, ze kent ze allemaal op haar duimpje. We 
ontmoeten haar op een winterse dag. Ze is al 
van zes uur ’s morgens in de weer en checkt 
hier en daar bij de mannen in de brouwerij of 
alles goed verloopt. Het hele productieproces 
moet immers goed gevolgd worden, van het 
beslaan van de mout tot het brouwen en het 

dE BiErBEwaarstEr 
van val-diEu

Virginie Harzé

Cultuurtoerisme

Au B e L

luik

virginie Harzé is productiehoofd in de brouwerij van de abdij  
notre-dame du val-dieu in het land van Herve.  

de jonge vrouw van 33 is landbouwkundige van opleiding en steekt  
haar liefde voor kwaliteitsbieren niet onder stoelen of banken.

te kSt e N FOtO’ S  Sébastien Lambotte

afvullen in f lessen of vaten. “bier wordt 
geproduceerd op basis van een recept. elk bier 
heeft zijn eigen recept en dat moet je respecte-
ren”, legt ze uit. “maar bier is een levend pro-
duct. er spelen verschillende elementen tijdens 
de productie. en er is altijd wel iets dat de kwa-
liteit kan aantasten of de smaak kan wijzigen. 
je moet jongleren met de basisingrediënten 
mout, hop, water en gist, en daarna waken 
over de verschillende productiefases, zoals de 
temperatuur tijdens het brouwen of de cor-
recte fermentatie van het bier in de gistkuip.” 
Bier brouwen op zich is misschien niet zo 
moeilijk, maar altijd hetzelfde bier maken, 
dat is een ander verhaal. Alle meester-brou-
wers zullen dat bevestigen. “we proberen 
voortdurend om de kwaliteit van het bier te 
verbeteren zonder de smaak of de kleur te ver-
anderen”, zegt Harzé. “dat maakt ons beroep 
net zo boeiend.” 

Liever bier dan chocolade
De dynamische Virginie startte acht jaar 
geleden in de brouwerij van Val-Dieu. Met 
haar opleiding landbouwkunde wilde ze 
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een imposant 
geheel

de abdij van Val-dieu 
dateert van 1216 en heeft 

een lange geschiedenis. 
de culturele trekpleister van het 
land van Herve was vroeger een 
toevluchtsoord voor 
cisterciënzermonniken. 
de meeste gebouwen die er nog 
staan, moesten heropgebouwd 
worden nadat ze in 1574 
geplunderd werden door 
calvinistische troepen. 
de abdijkerk zelf stortte in 1839 
gedeeltelijk in. de wederopbouw 
duurde tot 1884. in de imposante 
kerk staan er nog prachtige 
koorstoelen uit de renaissance 
van een andere luikse 
cisterciënzerabdij, die van 
Paix-dieu in amay. 

in 2001 verlieten de laatste drie 
cisterciënzermonniken de abdij. 
daarna kwam een 
lekengemeenschap op de plek 
wonen en zette er de christelijke 
waarden voort volgens de 
principes van de 
cisterciënzerorde. de abdij en de 
brouwerij kunnen bezocht 
worden op afspraak. in de molen 
van Val-dieu, tegenover de 
abdij, schuilt een restaurant waar 
Belgische en buitenlandse 
toeristen sinds januari 2013 
kunnen genieten van 
streekproducten. dankzij het 
bier is de naam Val-dieu immers 
ook buiten de landsgrenzen 
bekend. 30% van de productie 
van de brouwerij is bestemd 
voor export naar 17 landen: 
Verenigde staten, italië, 
Frankrijk, nederland, spanje, 
China, Oekraïne, Zwitserland, 
engeland, Canada, Polen…

graag aan de slag in de voedingsmiddelen-
sector.  “eigenlijk twijfelde ik tussen bier en 
chocolade. toen ik in mijn laatste jaar een 
stage moest zoeken, koos ik een brouwerij 
omdat ik de chocoladesector al redelijk goed 
kende”, vertelt ze. Het was een beslissend 
moment. “ik raakte gefascineerd door het pro-
duct, het ingewikkelde proces, al die factoren 
waarmee je rekening moet houden om een goed 
bier te maken. ik ontdekte er een heel bijzonder 
product. je moet weten dat ik daarvoor totaal 
geen bierdrinker was. maar in de brouwerij 
ontdekte ik ook de warme en gezellige sfeer die 
rond bier hangt.. ik kan u verzekeren dat ik 
intussen mijn schade ruimschoots ingehaald 
heb”, lacht ze. 

Na haar studie kwam Virginie terecht in een 
bedrijf dat niets met bier te maken had. Maar 
al snel kwam ze op haar stappen terug. Ze 
begon als laborante bij een grote Belgische 
brouwerij en controleerde er de kwaliteit van 
het bier. “het was een heel andere manier van 
werken dan hier, in een kleine brouwerij. bij 
mijn vorige werkgever gebeurde alles op grote 
schaal. in de brouwerij van Val-dieu gaat het 
er heel anders aan toe. hier kom ik met alle 
fases van het productieproces in aanraking en 
dat is heel verrijkend.” 

iedereen helpt elkaar
Het lot gaf haar een duwtje in de goede rich-
ting en zo belandde ze in de cisterciënzerab-
dij van Val-Dieu uit 1216. Virginie wou terug 
naar het platteland waar ze is opgegroeid en 
stuurde een spontane sollicitatie naar de 
kleine brouwerij. “ik was op het juiste moment 
op de juiste plaats. ze zochten net iemand voor 
de kwaliteitscontrole en om mee te werken bij 
het brouwen”, vertelt ze. Dat was acht jaar 
geleden. De jaren die volgden, leerde ze veel 
bij door samen te werken met de twee venno-
ten van de brouwerij, Alain Pinckaers en 
Benoît Humblet. Pinckaers hield zich meer 
bezig met de commerciële groei, terwijl land-
bouwingenieur Humblet de verschillende 
recepten ontwikkelde. “ik zat dus niet de hele 
dag in het laboratorium, maar kon me ook 
onderdompelen in het productieproces van 
bier. zo zag ik hoe we de kwaliteit nog konden 
verbeteren. al doende heb ik heel veel geleerd 
over de productie. dat was een grote meeval-
ler. ook al heb ik nog vaak de indruk dat ik nog 
veel moet leren”, geeft ze toe. Ze leerde ook de 
sector beter kennen en kon de sfeer aan den 
lijve ondervinden. “er is veel concurrentie in 
belgië, want ons land telt heel wat bierprodu-
centen, maar toch zit de sfeer goed. ik ben goed 
opgevangen en heb altijd veel steun gekregen.” 

Ook al is de brouwerijsector vooral een man-
nenwereld, toch vond ze er makkelijk haar 
draai. Ze drinkt graag een lekkere ‘spéciale’ 
met haar collega’s en wisselt tips met hen uit 
om hun bieren of productieproces nog beter 
te maken. “we begrijpen elkaar en steken een 
handje toe waar het nodig is. dat doet deugd. 
in het begin was het vooral een mannenwereld, 
maar stilaan trekt de sector ook meer vrouwen 
aan.” 

Twee jaar geleden verliet Benoît Humblet de 
brouwerij. Hij maakt nu andere bieren in de 
buurt van Gembloux en Virginie kreeg de 
verantwoordelijkheid over de productie. 
Naast Alain Pinckaers, die zich nu ook meer 
bezig houdt met de productie, heeft Virginie 
het meeste er varing van het hele team. 
Tegenwoordig werk t ze sa men met de 
nieuwe vennoot van de brouwerij, Michaël 
Peisser, de neef van Pinckaers, en met twee 
mensen die haar ondersteunen op het niveau 
van de productie. Haar werk maakte een hele 
evolutie door, net als de doelstellingen van 
de brouwerij. “we staan voor grote uitdagin-
gen. we moeten de nieuwe werknemers oplei-
den, de kwaliteit van het bier voortdurend ver-
beteren door een goede follow-up in het lab, 
efficiënt brouwen en manieren zoeken om de 

productie op middellange termijn te verdubbe-
len. dat zijn veel dingen tegelijk, maar het is 
ook waarom ik mijn werk zo graag doe.” 

Nieuwe creatie op komst?
Op dit moment produceert de abdij van Val-
D i e u  7. 5 0 0  h e c t ol it er  bi er  p er  ja a r. 
Afwisselend is dat de Blonde (met een alco-
holgehalte van 6%), de Brune (8%), de Triple 
(9%) en de Gra nd- Cr u (10, 5% ). Rond 
Kerstmis wordt ook de “Val-Dieu de Noël” 
gebrouwen. Daarnaast is er nog een reeks 
gelegenheidsbieren, die 10% van de produc-
tie uitmaken. Tegen 2015-2016 streeft de 
b r o u w e r i j  n a a r  e e n  p r o d u c t i e  v a n 
15.000  hectoliter. Een hogere productie 
heeft uiteraard gevolgen voor het productie-
proces. Dat moet verbeterd en uitgebreid 
worden, zonder de kwaliteit van het bier aan 
te tasten. Ook het huidige team van vijf men-
sen heeft versterking nodig. Geen kleine uit-
dagingen dus,  maar Virginie Harzé en haar 
collega’s zijn klaar om er tegenaan te gaan.

Tijd voor het productiehoofd om haar eigen 
recept te creëren en te produceren? Tot nu 
toe werkt Harzé de recepten van Benoît 
Humblet uit. De productie van een eigen bier 
is dus een volgende stap. “ik heb er wel zin in, 

ook al is het geen prioriteit. het is een heel 
andere ervaring voor mij. ik moet alles nog 
leren” zegt ze. In 2016 bestaat de abdij 
800  jaa r en dat moet gev ierd worden. 
Wellicht het ideale moment om dat eerste 
bier te creëren... “we denken erover na op dit 
moment. ik zou voor de gelegenheid wel willen 
proberen om een biobier te creëren. maar ik 
ben niet de enige die daarover beslist. we zul-
len wel zien wat er mogelijk is.” Het eindresul-
taat blijft voorlopig dus een verrassing, maar 
onget w ijfeld za l het bier de er va r i ng 
 weerspiegelen die Harzé al die jaren heeft 
opgebouwd. Een nieuw bier betekent een 
nieuwe schat voor de abdij van Val-Dieu. 
Gelukkig stelt die graag haar deuren open, 
zodat iedereen kan genieten van al haar rijk-
dom. 

inlichtingen
Abbaye du Val Dieu
Val-dieu, 227
B-4880 aubel 
abbaye@val-dieu.net 
www.abbaye-du-val-dieu.be

“Ik raakte gefascineerd door het product, 
het ingewikkelde proces, al die factoren 

waarmee je rekening moet houden om  
een goed bier te maken. Ik ontdekte er een 

heel bijzonder product.”
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EEn langE 
gEschiEdEnis 

van goud  
En pErkamEnt

Ambachten

te kSt  Dominique Vanwijnsberghe FOtO’ S  Guy Focant
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In het dorpje in de schilderachtige 
vallei van de Molignée ligt een 

benedictinessenklooster 
verscholen, beter bekend als de 

abdij van Maredret. de muren 
verbergen er een eeuwenoude 

schat aan kennis en talent.

Cocktail-talks 
Belgische en Luxemburgse  
vrouwen wisselen van mening  
over governance en opvolging

Vrouwelijke bedrijfsleiders 
bij gebrek aan beter ?

Meer inlichtingen over dit evenement 

www.wawmagazine.eu/nl/pwc/

Een initiatief van WAW Wallonie Magazine in samenwerking met  
Private Wealth and Entrepreneurs Services van PwC Luxembourg

www.wawmagazine.euwww.pwc.lu/en/private-wealth-services/
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Vrouwelijke bedrijfsleiders  
delen hun ervaringen.  
Zij komen aan het woord via getuigenissen  
(interviews, video-opnames, reportages,…) 
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m A r e D r e t

namen

De  i n t e r n a t i o n a l e  f a a m  v a n 
Maredret is grotendeels te dan-
ken aan de productie van minia-
turen. Deze boeken en devotie-

prenten zijn met de hand gemaakt, meestal 
op perkament, speciaal daarvoor bewerkte 
dierenhuid.
 Bij de stichting van de abdij in 1893 
richtte zuster Agnès Desclée een atelier op 
waarin ze probeerde om de oude technieken 
van de middeleeuwse kopiisten en verluch-
ters terug te vinden. Het heeft meerdere 
jaren geduurd voor de zusters alle geheimen 
van het vak onder de knie hadden: de beheer-
sing van de oude geschriften, de goudzetting, 
het prepareren van de pigmenten.

De intrede in 1898 va n z uster Ma r ie-
Madeleine Kerger, een zeer getalenteerde 
artieste, heeft in grote mate bijgedragen tot 
het groeiende succes van het atelier. In de 
eerste plaats stond het ten dienste van de 
benedictijnenabdijen, de Belgische adel en 
de koninklijke familie. Daarnaast werden 
ta lrijke devotieprenten ver wezenlijkt, 
bedoeld om gedrukt en over een veel breder 
publiek verspreid te worden.
 De benedictinessen vervaardigden ook 
manuscripten: missalen, antifonaria, ritua-
len voor de monniken en de slotzusters, en 
getijdenboeken voor de leken. Deze ambi-
t ieu ze ver wezen l ijk i ngen , meest a l i n 

1  —  meteen na de stichting van 
de abdij van maredret in 1893 
legden de zusters zich toe op 
miniaturen. 120 jaar later houdt 
moeder-overste Bénédicte deze 
traditionele kunstvorm in ere.

2  —  de zusters lieten zich 
inspireren door middeleeuwse 
handschriften, maar voegden er 
eigentijdse elementen aan toe: 
de zogenaamde ‘stijl van 
maredret’.

3  —  kenmerkend voor de 
miniatuurschilders van maredret 
is het zoeken naar de 
authentieke kleuren van oude 
handschriften om die zelf toe te 
passen.

4  —  Zowel de voorbereiding als 
de uitvoering van de miniaturen 
komt tot stand in een sfeer van 
gebed en meditatie.

1 2

3

4
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gotische stijl, impliceerden een heus team-
werk omdat er meerdere zusters deelnamen 
aan de transcriptie van de tekst, het beden-
ken va n de compositie en de pictura le 
uitvoering. 

 Zuster Marie-Madeleine had het geluk 
een talentvolle leerlinge te kunnen opleiden, 
zuster Marie-Louise Lemaire. Zij kon op 
haar beurt haar kennis doorgeven aan zuster 
Bénéd icte Witz, de hu id ige abd is va n 
Maredret. Die zet, aan dit begin van de 
21ste eeuw, een eeuwenoude traditie voort.  

inlichtingen
Abbaye de maredret
rue des laidmonts, 9
B-5537 maredret
+32 (0)82 21 31 80
info@abbayedemaredret.be
www.maredret.be
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Het heeft meerdere 
jaren geduurd voor 
de zusters alle 
geheimen van het vak 
onder de knie hadden: 
de beheersing van 
de oude geschriften, 
de goudzetting, 
het prepareren van 
de pigmenten.

Het aanbrengen van 
goudpoeder is een van 

de ‘geheimen’ van de 
abdij van maredret. Pas 

na vele jaren oefenen, 
bereikte deze techniek 

perfectie.
 →
 

Pen en penseel vormen 
het basismateriaal 

van de miniatuurschilder.
↓

VOOR INLICHTINGEN EN RESERVATIES: 

www.atou-vacances.com

+33 (0)4 79 50 90 

info@atou-vacances.com

* Korting geldig gedurende het zomerseizoen 2013 (van 6 juli tot 24 augustus 2013) volgens beschikbaarheid. 

KORTING  
OP UW VERBLIJF
AANBOLD GELDIG
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VERMELD DE CODE:

*

VOOR DE EERSTE 100 INSCHRIJVINGENVANAF 28 MAART 2013.

ZOMER2013

Station Les Karellis • Savoie • 1600 - 2500 m
VILLAGE DE VACANCES

VOLOP NATUUR?
WELKOM BIJ ONS.
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al 75 jaar!
evenement

te kSt  Ronald Kres
i LLuStr Ati e S  © Dupuis

de bekendste piccolo blijft  
na 75 jaar dienst de rue destrée 

in Marcinelle op de wereldkaart van 
het stripverhaal zetten.  

Het verhaal wordt vervolgd!

m A r C i N e L L e

Henegouwen

Personages van stripverhalen door-
staan de tand des tijds en dat is op 
de beroemdste stripfiguur al hele-
maal van toepassing. Die lijken 

zelfs een verjongingskuur te ondergaan wan-
neer ze hun kaarsjes uitblazen! Het levende 

bewijs daarvan is Robbedoes, zowel het 
personage als het tijdschrift, die in 
2013 allebei hun 75ste verjaardag vie-
ren en bij die gelegenheid worden het 
hele jaar lang albums, nieuwigheden 

en evenementen van Robbedoes aan 
elkaar geregen. Marcinelle is nog steeds 

hun thuis, daar waar op 21 april 1938 de 
drukker en uitgever Jean Dupuis besloot een 
tijdschrift met stripverhalen voor de jeugd 
uit te brengen. En waar vervolgens de mooi-
ste bladzijden en prenten uit de geschiedenis 
van de negende kunst werden geschreven: de 
uitstekende en wereldw ijd ver maa rde 
Frans-Belgische strip.
 In Brussel had je natuurlijk Hergé die zich 
aan het tijdschrift ‘Kuifje’ waagde, maar het 
is de groep van Marcinelle, samengesteld uit 
Jijé, Franquin, Will en Morris, die de meeste 
van de grafische en narratieve codes heeft 
vastgelegd die de Frans-Belgische strip 
wereldwijd toonaangevend maakten, met 

Robbedoes als uithangbord. De tijden zijn 
75 jaar later natuurlijk veranderd met de glo-
balisering van het uitgeversbedrijf, teke-
naars en eigenaars hebben elkaar opgevolgd 
– vandaag is de Franse reus in de uitgevers-
wereld Médias-Participations eigenaar 
v a n  D upu i s,  even a l s v a n Da r gaud en 
Le Lombard, twee andere Frans-Belgische 
kroonjuwelen. Het personage is mee geëvo-
lueerd met zijn tijd en is moderner dan ooit. 
In de reeks verschijnt het 53ste album, er wer-
den ‘one shots’ toevertrouwd aan grote 
talenten, tal van speciale uitgaven en inte-
grale reeksen geproduceerd, maar ook ten-
toonstellingen, tekenfilmseries en zelfs een 
filmproject georganiseerd. Het jaar van deze 
piccolo uit Charleroi zal goed gevuld zijn. Op 
21 april 2013 wordt hij al verwacht aan de 
voet van het Atomium voor de lancering van 
Spirou Z, de tabletversie van het weekblad. 
Levendiger dan ooit, die vlegel uit Charleroi! 

en de vrouwen dan?
Robbedoes viert zijn verjaardag natuurlijk 
niet alleen. Reeds bij zijn eerste verschijnen 
in het weekblad werd hij vergezeld van vele 
vrienden: Kwabbernoot, Spip, Baard en Kale, 
enkele Amerikaanse cowboys… maar geen 
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sinds 21 april 1938 zagen robbedoes 
en kwabbernoot heel wat tekenaars 

en decors de revue passeren. 
maar  de wortels van de piccolo liggen 

wel degelijk in Charleroi.
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« La véritable histoire de Spirou : 
1937-1946 »
door Christelle en  
Bertrand Pissavy-Yvernault
dupuis

vrouwen, tenzij aan de haard of het fornuis. 
Sinds 1937 zijn de inhoud van het tijdschrift 
‘Spirou’ en het lot dat vrouwen in het strip-
verhaal was beschoren goddank veranderd. 
Nu heersen de dames onmiskenbaar en heb-
ben ze op de pagina’s van het tijdschrift een 
vredig en vooral modern oord gevonden.
 Franquin was de eerste om heldinnen en 
vrouwelijkheid in zijn prenten op te voeren 
in een wereld die toen overwegend manne-
lijk en conformistisch was en waarin de 
jonge lezers absoluut veel talrijker waren 
dan de jonge lezeressen. In de jaren vijftig 
creëerde hij IJzerlijm, een jonge moderne 
vrouw, dynamisch, goedlachs en avontuur-
lijk, die Kwabbernoot heel wat last bezorgt! 
Een beetje later werd Juffrouw Jannie de 
trouwe gezel in de gags van Guust Flater, om 
niet meer te zeggen. In de loop der jaren gaf 
Franquin haar in elk vakje meer body en 
aantrekkingskracht… In de jaren zeventig 
deden eindelijk heldinnen hun intrede die 
vandaag nog steeds worden gewaardeerd: 
Yoko Tsuno van Leloup en natuurlijk Natasja 

van Walthéry. Andere, jongere lezers, heb-
ben mooie herinneringen aan Viola van 
Hislaire, die het hoofd van Frommeltje, de 
zoon van de frietverkoper, op hol bracht… en 
die een van de eersten was om naakt in het 
tijdschrift te verschijnen!
 Maar de vrouwelijke, zelfs feministische 
revolutie van het stripverhaal breekt pas in 
het n ieuwe m i l len n iu m echt door: de 
opkomst van de manga’s en digitale strips 
veranderde het lezerspubliek dat nu voorna-
melijk vrouwelijk is. De kanonnen van het 
stripverhaal zijn meegegaan in die beweging. 
Veel tekenaars zijn nu vrouwen, en de ‘girly 
strip’, door meisjes en voor meisjes, zijn 
echte bestsellers. In ‘Spirou’ wordt de girl 
power tegenwoordig verzekerd door Mooie 
Navels. Dit trio meisjes, die op zijn zachtst 
gezegd geen last hebben van complexen, is 
een enorm succes. Maar daarnaast zijn er 
ook Ta ma ra (die er ‘ haa r eerste keer ’ 
beleefde), Melisande, Vrouwen in ’t Wit… en 
nog steeds IJzerlijm, die meer dan ooit hele-
maal mee met haar tijd is gegaan. ■

Franquin was de eerste om heldinnen en 
vrouwelijkheid in zijn prenten op te voeren in 
een wereld die toen overwegend mannelijk 
en conformistisch was en waarin de jonge lezers 
absoluut veel talrijker waren dan de jonge 
lezeressen.

ijzerlijm, hier getekend door 
janry, was een van de eerste 
stripfiguren die het beeld van 

de vrouw en van vrouwelijkheid 
radicaal omgooiden.

reeds 
verschenen  
dit jaar

Yoko Tsuno, Tamara en de 
mooie navels 

vertegenwoordigen drie types 
vrouwen in de stripwereld van 

de robbedoes-familie: er is 
veel veranderd sinds 1938!

“De avonturen van Robbedoes 
en Kwabbernoot, album 53: 
Vip, viper, vipst” 
door Yoann en Velhmann 
dupuis
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in hEt spoor  
van sint 

waltrudis
erfgoed

te kSt  Bruno Deheneffe

B e r G e N

Henegouwen

Ze waakt over de 
collegiale kerk, over 
doudou en over de 

toekomstige culturele 
hoofdstad van europa. 

Maar wie was Waltrudis, 
dat charismatische 

icoon van Bergen, van 
de stad die haar als 

patroonheilige heeft 
geadopteerd?

e
rf

g
o

e
d

n
r. 

2
0

In de 19de eeuw aarzelden sommigen 
niet om haar voor te stellen als een 
prinses, vanwege haar vele adellijke 
titels. De geschiedenis beweert dat 

deze afstammeling van een welgestelde 
familie zich in de tweede helft van het eerste 
m i l len n iu m ( h i s t or ic i  sit uer en h a a r 
geboorte rond 612 en haar overlijden in 688) 
gevestigd heeft op de heuvel vanwaar de stad 
haar hoge vlucht heeft genomen. Ook wordt 
verteld dat ze voor de allerarmsten zorgde.  
Ze zou zelfs zover zijn gegaan dat ze haar 
beurs te voorschijn haalde om gevangenen 
vrij te kopen. “als grondbezitster wordt 
waltrudis uitgehuwelijkt aan madelgarius, 
een hoge functionaris. Voor ze van elkaar 
scheiden om hun levenseinde te wijden aan 
gebed en liefdadigheid, krijgen de echtgenoten 
vier kinderen, en die zullen het karakteristieke 
en iconografische symbool van hun ouders 
worden”, legt Benoît Van Caenegem uit, de 
conservator van de collegiale kerk en haar 
schat. 
 Madelgarius verzoent zich met het celi-
baat en trekt zich terug in Hautmont. Hij 
neemt de naam Vincentius aan en sticht 
Zinnik. Zijn ex-vrouw vestigt zich op de 
plaats Montis (Latijn voor ‘van de berg’), 
waar ze zich zal toeleggen op een geestelijk 
bestaan, zonder daarom een echte religieuze 
gemeenschap te stichten. “je zou kunnen 
spreken van een leefsysteem waar de vrouwen 

flink wat invloed uitoefenden. waltrudis had 
een dertigtal kloosterlingen onder haar hoede 
die net als zij nooit de geloften van armoede, 
kuisheid of gehoorzaamheid hebben afgelegd. 
die adellijke meisjes bevonden zich ergens tus-
sen het wereldse en het gewijde leven”, ver-
volgt Benoît Van Caenegem.
 Als ze sterft wordt Waltrudis het voor-
werp van bijzondere verering. In de loop der 
jaren wordt ze aangeroepen bij migraine en 
huidziekten. Ook v rouwen die spoedig 
 moeten bevallen vereren haar, vertrouwd als 
ze is met de vreugden van het moederschap. 
“ook vandaag wordt ze nog aangeroepen 
bij  bepaalde k walen, maar toch vooral 
opdat  ze  voor zacht weer zorgt tijdens de 
ducasse.” 

eindelijk een Heilige
Het duurde tot het begin van de 11de eeuw 
(1030) voor de bisschop van Kamerijk een 
heilige zou zien in Waltrudis. Haar lichaam 
werd toentertijd bewaard in een schrijn of in 
een graf – een kwestie die historici niet met 
zekerheid kunnen uitmaken. Pas in 1157 
doen er nauwkeuriger gegevens de ronde 
over de stoffelijke resten van de overledene. 
Daaruit blijkt dat die zich bevinden in een 
zijden lijkwade, die de gewone sterveling 
vandaag kan bewonderen achter een vitrine 
van de schatkamer in de collegiale kerk. 
I n   1 2 5 0  bie d t  d e  t o en m a l i g e  g r a v i n 
v a n   H e n e g o u w e n ,  M a r g a r e t h a  v a n 
Constantinopel, een relikwieënkast aan om 
er het hoofd van Waltrudis in te bewaren. In 

1313 dan laten de kloosterlingen, die de nage-
dachtenis en de erfenis van Sint-Waltrudis 
voortzetten, een verzilverd en verguld kope-
ren schrijn maken om er de stoffelijke resten 
van haar lichaam in te leggen.
 Als de Franse Revolutie uitbreekt en de 
troepen van Napoleon Bergen binnentrek-
ken, hebben de erfgenames van Waltrudis 
maar net de tijd en de ingeving om de reli-
kwieën van hun patrones in veiligheid te 
brengen. Het is een echte schat, waarvan ze 
gebruik maken om hun macht te bewaren. 
Dat verklaart ook de opmerkelijk goede staat 
waarin de resten bewaard zijn, ondanks hun 
ouderdom. Het hoofd wordt overgebracht 
naar een geheime plek in Luik en de andere 
lichaamsdelen naar Duits grondgebied. In 

1803 wordt het kostbare gebeente gerepatri-
eerd naar zijn land van oorsprong, alvorens 
op 12 augustus 1804 terug te keren naar 
voorlopige koffers in de collegiale kerk. De 
relikwieënkast met het hoofd van Sint-
Waltrudis, die vandaag bezichtigd kan wor-
den in een van de zijkapellen van het gebouw, 
dateert uit 1867 en is gehandtekend door 
goudsmid Bourdon uit Gent.
 Het schrijn, dat sinds 1887 boven het 
hoofdaltaar hangt, is een werk van de Luikse 
goudsmid Wilmot. Het wordt maar één keer 
per jaar naar beneden gehaald, aan de voor-
avond van de zondagsprocessie van de Car 
d’Or (de gouden koets), tijdens een plechtige 
ceremonie die de aftrap aangeeft van de 
Ducasse (het volksfeest) en gepaard gaat met 

“Ook vandaag wordt ze nog 
aangeroepen bij bepaalde kwalen, 
maar toch vooral opdat ze  
voor zacht weer zorgt tijdens 
de Ducasse.”e
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twee eeuwen 
trouw

als bouwwerk van de 
Brabantse gotiek heeft de 

collegiale kerk (nog) geen 
 UnesCO-label gekregen, in 
tegenstelling tot het belfort vlakbij. 
Het monument staat evenwel op de 
lijst van uitzonderlijk erfgoed van 
Wallonië. de bouw begint in 1450 en 
eindigt 171 jaar later (1621). er wordt bij 
voorkeur gebruikgemaakt van 
materialen afkomstig uit steengroe-
ven van de streek (zandsteen, blauwe 
hardsteen enz.). “Hoewel de 
werkzaamheden lang hebben 
geduurd, heeft de collegiale kerk een 
tamelijk uitzonderlijk karakter 
vanwege de eenheid van architectu-
rale stijl, ook al had ze bijna twee 
eeuwen nodig om haar definitieve 
vorm aan te nemen…” de kerk is 
tegen een helling aangebouwd en de 
sluitsteen van het gewelf zit 
25,5 meter hoog. aan de buitenkant 
lijkt deze kerk, waar dagelijks missen 
worden opgedragen, gedrongen en 
in zichzelf gekeerd. maar schijn 
bedriegt soms, want binnen wordt de 
bezoeker getroffen door verticalisme 
en grootsheid. 

de schatkamer neemt de kapittelzaal 
in beslag en is toegankelijk van 
dinsdag tot zondag tussen 14 en 
18 uur. je kunt er vooral schitterende 
liturgische voorwerpen bewonderen, 
naast manuscripten, schilderijen, de 
lijkwade en de ring van sint-Waltru-
dis, en nog andere voorwerpen die 
rechtstreeks verwijzen naar dit 
personage, dat onlosmakelijk 
verbonden is met de Bergense 
geschiedenis en folklore. “Tegen 
2015 wil de kerkfabriek ervoor zorgen 
dat het publiek opnieuw kan 
rondwandelen in een deel van het 
triforium (de zuilengalerij onder de 
glas-in-loodramen) en van het gebint 
van de collegiale kerk”, meldt de blije 
conservator.

muziek van het kerkorgel, Thebaanse trom-
p e t t e n  e n  p a u k e n  (z i e  v e r d e r).  D a n 
 weerklinkt het lied van de Doudou, dat 
enkele uren later de maat zal aangeven van 
de zogenaamde Lumeçon, het beroemde 
gevecht tussen Sint-Joris en de draak. Het 
lied wordt onthaald op gejuich van het volk, 
en dat is altijd een buitengewoon emotioneel 
moment. ’s Anderendaags wordt het schrijn 
met de resten van Sint-Waltrudis op de Car 
d ’or gepla at st ,  een pra a lwagen u it de 
18de eeuw, om vervolgens de feestelijke stra-
ten van de stad te doorkruisen. 
 Op 17 november 1997, op een moment dat 
er nog wild wordt gespeculeerd over de echt-
heid van het gebeente dat aan de heilige 
wordt toegeschreven, gaat gewezen bisschop 
Mrg. Huart over tot de officiële en kerkrech-
telijke erkenning van de relikwieën van 
Waltrudis. Als ze geopend worden, blijken er 
documenten in te liggen die teruggaan tot in 
1250, en een verzegelde leren tas. Die bevat 
een zijden lijkwade met daarin de beenderen 
die naar verluidt aan Waltrudis toebehoren. 
 “op basis van dna-analyses en daterings-
technieken met koolstof-14 zal de gerechtsarts 
later bevestigen dat het wel degelijk gaat om 
het lichaam van een vrouw die geleefd heeft 
tussen 610 en 690. die periode strookt onge-
veer met het verblijf van waltrudis in deze 

wereld”, onderstreept Benoît Van Caenegem. 
Voor gelovigen mag twijfel dan niet toegela-
ten zijn, voor de anderen herbergen de edel-
smeedwerken de resten van een vrouw die 
aan de oorsprong van hun stad ligt.  “in het 
collectieve bergense onderbewustzijn wordt 
het gezicht van de relikwieënkast met het 
hoofd evenwel beschouwd als het gezicht van 
waltrudis, ook al gaat het om een creatie uit 
de 19de eeuw”, voegt de conservator eraan toe. 
 Samen met het gevecht is de processie van 
de C a r d ’O r het ho og t epu nt v a n het 
volksfeest, het puurste moment. De terug-
keer naar de collegiale kerk vormt de apothe-
ose. Iedereen houdt dan de adem in. De jong-
sten duwen de koets met het schrijn en 
worden daarbij aangemoedigd door de oude-
ren. De wagen moet in één beweging het hel-
lend vlak voor de ingang van het gebouw op 
rollen. Als die fysieke krachttoer mislukt, 
vrezen de Bergenaren dat er groot onheil 
over hun stad zal neerdalen. 

inlichtingen
maison du tourisme
Grand-Place, 22
B-7000 Bergen
+32 (0)65 33 55 80
ot3@ville.mons.be
www.waudru.be

OPT © jP remy

© Bruno deheneffe

mailto:ot3@ville.mons.be
http://www.waudru.be


7978

Jaarlijks houdt Bergen haar “ducasse” 
(volksfeest) op Driev uldigheids-
zondagdag, een week na Pinksteren. 
Deze processie, waarvan de volgende 

editie plaatsvindt op 26 mei, gaat terug tot de 
13de eeuw. De oorsprong van de Lumeçon ligt 
in de late middeleeuwen, dat staat vast. De 
feestelijk heden beg innen zaterdag om 
20 uur met het neerlaten van het 350 kilo 
zware schrijn in de collegiale kerk van Sint-
Waltrudis. De burgerlijke en religieuze 
gezagsdragers zijn samen met de hele bevol-
king aanwezig om de kostbare relikwieën te 
e s c or t er en  n a a r  h e t  m i d d en  v a n  d e 
 kruisbeuk. De clerus vertrouwt de bewaking 
ervan toe aan de burgemeester. ’s Anderen-
daags wordt het schrijn tentoongesteld op de 
Car d’Or en rondgedragen in de processie1.
 Op zondagmiddag rond 12uur is het 
beklimmen van het hellende vlak voor de 
Sint-Waltrudiskerk een van de hoogtepun-

e
rf

g
o

e
d

n
r. 

2
0

e
rf

g
o

e
d

n
r. 

2
0

hEt is dE doudou…

Jaarlijks houdt Bergen haar “ducasse” (volksfeest) op 
drievuldigheidszondagdag, een week na Pinksteren. 
deze processie, waarvan de volgende editie plaatsvindt op 26 mei, 
gaat terug tot de 13de eeuw. de oorsprong van de lumeçon ligt in 
de late middeleeuwen, dat staat vast.

te kSt  Jean-Pierre Ducastelle

1     D e  D u c a s s e  v a n B e r g e n w o r d t  d o o r  d e  F r a n s e 
Gemeenschap en de uNeSCO erkend als meesterwerk 
van het immateriële patrimonium. 

ten. De zes hardwerkende paarden worden 
bijgestaan door een menigte die tegen de 
“kont van de koets” duwt, opdat ze in één 
beweging tot boven komt. Daarna kan de 
koets tot voor de ingang van de collegiale 
kerk worden gereden, waar ze wordt verwel-
komd door schallende Thebaanse trompet-
ten. Pas op, want als het mislukt… De huidige 
vorm van de processie is te danken aan de 
i n spa n n i ngen va n k a nu n n i k Ed mond 
Puissant (1860-1934, Bergens archeoloog). 
Na de viering van 100 jaar België heeft hij van 
deze uitstap een historisch en religieus eve-
nement gemaakt. Vanaf 10 uur ’s morgens 
volgen zo’n zestig kleurrijke groepen in stilte 
een traditionele route door het hart van de 
stad, van de Sint-Waltrudiskerk naar de 
Grand-Place, om tegen de middag weer aan te 
komen op het vertrekpunt. 1500 figuranten 
laten de emblemen van de stad zien, de sym-
bolen van de Bergense parochies, de afbeel-
dingen van oude broederschappen of van hun 
beschermheilige, de kloosterlingen van Sint-
Waltrudis, en ze beelden het gezin van de hei-
lige uit, en personages die met haar leven te 
maken hebben. 

De Car d’Or is het meest typische element 
van de processie. Al sinds de 14de eeuw wordt 
het schrijn van Sint-Waltrudis vervoerd op 
een car. De huidige praalwagen dateert van 
1781, het eind van het ancien régime. Hij is 
gemaakt door de beeldhouwers Ghienne en 
Midavaine. Hij meet 5,8 bij 2,4 meter en leeg 
weegt hij twee ton. Met zijn engeltjes en zijn 
gestileerde bloemenversieringen is de wagen 
een goed voorbeeld van Lodewijk XVI-stijl. 
Het schrijn, dat in de Franse tijd werd ver-
woest, is gebeiteld in 1887. Sinds een bevel 
van de Hollandse regering in 1819 wordt het 
gevecht van Sint-Joris niet meer uitgebeeld 
tijdens de processie maar vindt het plaats na 
de terugkeer van de Car d’Or.

De heilige Joris
Om 12.25 uur wordt de draak, die op dat 
moment aan de buitenkant tegen het koor 
va n de kerk st a at , ver pla at st door de 
Hommes Blancs (de witte mannen). Alle 
acteurs komen in actie, politiemensen en 
gezagsdragers houden zich klaar om de 
menigte in toom te houden. Brandweer-
mannen lossen een eerste salvo. Het lied van 

in het kort

de draak is gemaakt van 
wilgentenen en een geraamte 

van bamboe. Hij is bekleed met 
beschilderd linnen en hij is 9,3 meter 
lang. Traditioneel werd de 5 meter 
lange staart gemaakt van essenhout. in 
2002 is het hout vervangen door 
koolstofvezel, een eigentijds materiaal 
dat aangeraden was door de Faculté 
Polytechnique en uitgewerkt door een 
bedrijf in Froidchapelle. door dit lichte 
en resistente materiaal kon de draak 
26 kilo minder zwaar worden gemaakt, 
tot tevredenheid van de Hommes 
Blancs die dit monster van ruim 150 kilo 
bedienen. Binnenin loopt een drager, 
en hij wordt door tien anderen 
geholpen. Zij dragen rode linten en 
een witte muts.

B e r G e N

Henegouwen

erfgoed
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de Doudou weerklinkt. De afdaling van de 
rue des Clercs, de echte start van het zoge-
naamde Lumeçon-gevecht, kan beginnen. 
Een bomvol plein wacht de acteurs op en het 
binnentreden van de arena voltrekt zich, tot 
groot collectief jolijt. 
 De heilige Joris is de held van het gevecht. 
Deze mythische heilige van oosterse oor-
sprong wordt hier sinds het eind van de 14de 
eeuw vereerd. Rond 1440-1441 wordt het 
Spel van de heilige Joris opgevoerd in het 
theater. Vanaf de 15de eeuw treedt hij op in de 
processie, samen met de draak en de maagd. 
In de 18de eeuw wordt hij belichaamd door de 
middeleeuwse ridder Gilles de Chin, die in 
1133 een draak zou hebben geveld die de 
Borinage teisterde. 
 Zodra hij in de arena is (le rond, de kring), 
loopt de heilige Joris de arena rond terwijl 
hij maaiende bewegingen maakt met zijn 
lans. Het gevecht kan beginnen. Drie keer zal 
het monster de Chinchins omvergooien. 
Drie keer maakt de heilige Joris zich meester 
van de staart van de draak en loopt hij ermee 
in het rond. Op dat moment va llen de 

Chinchins hun tegenstanders aan. Geregeld  
haalt de draak met zijn staart uit naar het 
publiek en veegt hij toeschouwers weg. Die 
maken van de gelegenheid gebruik om de 
paardenharen van de staart te bemachtigen, 
want dat zijn geluksbrengers. De Chinchins 
en de Diables (de duivels) huppelen of zingen 
mee op de maat van de muziek. De eerstge-
noemden laten hun halsketting rinkelen, de 
laatstgenoemden zwaaien met een blaas en 
slaan ermee op het zand van de arena. 
 Als de heilige Joris zijn lans breekt, gaat 
de Chinchin die optreedt als zijn lijfwacht 
(de zogenaamde beschermer) een nieuwe 
lans voor hem halen. Intussen zet de ridder 
de strijd voort met een sabel en geeft hij een 
slag op de staart en een andere op de bek of 
de rug van het monster. De Diables proberen 
te beletten dat de beschermende Chinchin 
een nieuwe lans geeft aan zijn meester, die 
door alle Chinchins wordt geholpen. Om 
13 uur doodt de heilige Joris de draak met 
drie pistoolschoten (één naast en twee raak). 
Z o d r a  he t  b e e s t  do o d  i s ,  s t or t en  de 
Chinchins zich op de buit. 
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In de loop van de voorbije vijftig jaar heeft de 
Lumeçon een nieuwe dynamiek gekregen. Er 
is namelijk een duidelijke wil om het ritueel 
beter te organiseren, er is een toename van 
het aantal deelnemers en een betere band 
met de processie. De laatste vernieuwing is 
bedoeld om de vrouw een plaats te geven bin-
nen het gevecht. Sinds het begin van het 
derde millennium hebben twee jonge vrou-
wen, Cybèle (de oude stad) en Polyade (de 
nieuwe stad), zich aangesloten bij de traditi-
onele personages en hebben ze een plaats in 
het ritueel.
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 “de ondernemer, man of vrouw, draagt zijn onderneming alleen. toch kan hij 
zijn zin voor vernieuwing enkel aanscherpen via uitwisseling. ervaringen ver-
gelijken of informatie delen met andere prestatiebeesten helpt de bedrijfsleider 
om zijn ambitieuze doelen te verwezenlijken. je kunt maar competitief zijn als 
je de vurige en vaste wil hebt om jezelf te overtreffen. die wil wordt tien keer 
sterker door te luisteren en door ideeën die botsen. daarom zijn netwerken zo 
belangrijk. als je daar deel van uitmaakt, kun je veel terugkrijgen, maar enkel 
en alleen als je ook veel geeft… en de uitwisseling zal alleen vruchtbaar zijn als 
ze waarachtig en gul is.”

 Dit betoog van Bernadette Pâques is waar, en niet alleen in de bedrijfswe-
reld. Ondernemersnetwerken zijn essentieel en vrouwen maken er (meer dan 
mannen?) slim gebruik van. Toch merk je bij vrouwen een sterkere wil tot 
verankering in de wereld, in de maatschappij, in hun streek. 
 In dit dossier wordt verteld hoe deze vrouwen in de communicatie, de cul-
tuur of het bedrijfsleven een sterke band bewaren met Wallonië, de regio die 
hen groot zag worden.  

Jean-Willy Lardinoit
Hoofdredacteur

Ik ben lid van veel netwerken en in 
drie daarvan heb ik mijn ziel gelegd. 

Ik ben Ambassadeur van Luik, 
mijn mooie provincie. In de 
Cercle de Wallonie ben ik Capitaine 
in een gebied dat me erg dierbaar 
is: talen. Ook ben ik manager 
van de vereniging van 
Femmes Chefs d’Entreprises de 
Belgique (FCEB, vrouwelijke 
Belgische bedrijfsleiders) en tegelijk 
ook voorzitter en communicatie-
manager van de regio Luik.

Waarom?
In naam van de waarden die echte 
ondernemers verenigen: 
uitmuntendheid, integriteit, loyauteit 
en billijkheid. Dat zijn ook de 
waarden van de FCEB. Ik geloof 
echt dat die ons drijven om de 
wereld en het economische leven 
duurzaam en positief te beïnvloeden 
en vooruit te helpen. 

Bernadette Pâques
Companywriters.be sPrl

www.companywriters.be

wallonië, 
ongElooflijk 
nEtwErk van 
compEtEntiEs
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Hoe promoot u Wallonië in uw land? 

Françoise Scheepers  — Ik ontwerp en implemen-
teer de promotiestrategie van Wallonië en 
Brussel als reisbestemmingen, zowel voor 
zakenreizen als voor vrije tijd. We doen dat 
hoofdzakelijk voor de Britse markt en in 
mindere mate ook de Ierse. Ik word daarbij 
geassisteerd door Philippe Marée, trade 
manager en onze schakel met de Britse en 
Ierse reisindustrie; door persma nager 
Sophie Bouallègue, die uitstekend werk doet 
door te netwerken en te lobbyen richting 
pers en massamedia; en door Deo Bongo, die 
de communicatie met de consumenten op 
zich neemt. 

Nikoline van der Werf  — Ik hou me sinds 1995 
bezig met de promotie van België. Ik heb de 
leiding over een team van vijf mensen. 
 België is de op twee na belangrijkste 
vakantiebestemming voor de Nederlandse 
toerist, met zowat drie miljoen overnachtin-
gen in Wallonië (cijfers van NBTC-NIPO). 
Het is uiteraard onze taak om die uitste-
kende positie te vrijwaren. Ons aanbod 
bevalt de Nederlanders – het grote publiek 
zowel als de pers, de “trade” en de professio-
nele reizigers. De bestemming is dichtbij, de 
omgeving is totaal anders dankzij de bossen 
en de heuvels, er zijn aantrekkelijke dorpjes 
en cultuursteden, je vindt er authenticiteit 
en streekproducten… 

driE mErk-
waardigE 

damEs in actiE

Wallonië promoten!

Wallonië bekend maken en op het 
verlanglijstje van de toeristen zetten. 

dat is de taak van Françoise, nikoline 
en Martine. nieuwsgierig als altijd 

wou WAW weten hoe ze dat aanpakken, 
en waarom. Samengevat bestaan onze activiteiten uit 

deelneming aan beurzen, persreizen organi-
seren, nieuwsbrieven verzenden, actief zijn 
op sociale netwerken, de markt verkennen, 
ca mpag nes voeren v ia ons tijdsch r i f t 
“Verrassend België” enzovoort.

martine Van romphey  — Onze promotie heeft een 
dubbel doel: de Fransen motiveren om naar 
Wallonië te komen en een positief beeld van 
de Waalse regio uitdragen, en dat in een con-
tex t waa r de concurrentie ha rd is. De 
Fransen hebben bovendien de bijzondere 
eigenschap dat ze weinig naar het buitenland 
reizen en graag zonnige bestemmingen 
opzoeken. We moeten dus het verschil 
maken ten opzichte van Franse bestemmin-
gen, wa nt d ie zijn on ze bela ng r ijk ste 
concurrent. 
 Mijn eerste doel is dus de bekendheid van 
Wallonië vergroten. De Fransen kennen 
onze regio nog te weinig en ze hebben voor-
delen, die we één voor één kunnen weerleg-
gen. Dat is een werk van lange adem en we 
doen het door samen te werken met Franse 
touroperators, uitgevers, media en professi-
onals uit de toeristische sector. Maar ik hou 
van uitdagingen. Wat de zaak nog moeilijker 
maakt, is dat Frankrijk bestaat uit regio’s 
met een eigen, uitgesproken identiteit. 
Daarom focus ik de activiteiten van Wallonie 
Bruxelles Tourisme in Frankrijk op de groep 
reeds verworven bezoekers die we aan ons 

binden (de inwoners van Parijs en omgeving 
en de grensbewoners uit het noorden en het 
oosten van Frankrijk), en op de gebieden die 
we nog moeten veroveren (Marseille, Lyon 
en recenter Nantes). Die laatste hangen af 
van directe verbindingen met de luchthaven 
van Charleroi en van de Thalysverbindingen 
met Bergen, Charleroi, Namen en Luik, ook 
via Brussel. 
 Bij al onze acties in Frankrijk bouwen we 
voort op indrukken en eigenschappen met 
een hoge toegevoegde waarde: gezelligheid, 
zich welkom voelen, belgitude, bizarre 
humor, de nabijheid… en dat alles vertalen 
we met onze slogan: “La vie est belge!”

Wat is uw favoriete plekje in 
Wallonië, waar vindt u inspiratie? 

Françoise Scheepers  — Ik heb er enkele. Gelukkig 
is onze regio er een met veel bekoringen en 
troeven. 
 Wat lichaamsbeweging betreft, kun je er 
op een actieve manier energie opdoen. Ik ben 
dol op de wandelingen van het R AVeL-
netwerk en op de bewegwijzerde wandelpa-
den in de bossen. En ik heb een zwak voor de 
Semoisvallei. Ik ben dol op het panorama bij 
Saut des Sorcières en op de streek rond Les 
Hayons. Maar voor mij is het zachte licht van 
de Condroz  in de buurt van Havelange bijna 
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enig in de hele wereld. Ik ben gefascineerd 
door het mysterie van de Hoge Venen. Als het 
daarover gaat: mijn favoriete pleisterplaats 
in de streek va n Spa is het Ma noir de 
Lébioles, een luchtbel in de tijd en de ruimte, 
met de sfeer van een Italiaanse tuin tegen de 
achtergrond van een Ardens panorama. Een 
verrassende tegenstelling! En dan de keuken 
van Olivier Tucki… Hoe kun je die weer-
staan, na een verwendagje in de wellness-
suite van het hotel? 

Nikoline van der Werf  — Ik hou veel van Namen. 
Dat is een elegante stad, goed gelegen langs 
de Maas en de Samber, met mooie musea en 
winkels, goeie restaurants en typische cafés. 
En – niet te vergeten – je kunt er een fiets 
nemen en via een trage RAVel-route naar bij-
voorbeeld de tuinen van Annevoie rijden, of 
naar de stad Hoei. 
 Daarnaast hou ik ook veel van de vallei 
van de Viroin, een streek die ietwat verbor-

Françoise  
Scheepers

Directrice
Belgian Tourist Office
Brussels & Wallonia

L O N D e N

Nikoline  
van der Werf

Directrice
Toerisme België  

voor Wallonië & Brussel
A m S t e r D A m

martine  
Van romphey

Directrice
OPT (Office belge de Tourisme 

Wallonie Bruxelles)
P A r i J S

gebied uit bent. Je zit heel gauw in het groen, 
of het nu gaat om Luik, Namen, Bergen, 
Doornik of zelfs Charleroi. 
 We hebben heel sterke thema’s, zoals het 
golftoerisme. We hebben 23 banen met 
18 holes of meer, waarvan een derde bij de 
b e s t e  v a n  E u r o p a  w o r d t  g e r e k e n d . 
Golftoeristen zijn een interessante doel-
groep, want het zijn trendsetters. Als een 
golfer tevreden is, zal hij dat rondvertellen. 
En naast onze mooie golfbanen hebben we 
met de gastronomie nog een andere grote 
troef, waar hij ook verzot op is. 
 Het historisch erfgoed, en meer bepaald 
het oorlogserfgoed, is een speerpunt van de 
bestemming Wallonië. Waterloo, de Anges 
de Mons (engelen van Bergen), Doornik als 
stad van Hendrik VIII (slechts twee jaar 
lang, maar toch...), de Slag om de Ardennen, 
waarin ook de Britten gevochten hebben… 
Allemaal historische feiten met een sterke 
aantrekkingskracht op een markt die beze-
ten is van geschiedenis. We hebben locaties 
en evenementen die beschermd zijn door de 
UNESCO (Henegouwen is in dat opzicht erg 
verwend), kastelen, abdijen, kathedralen, 
opmerkelijke locaties… Maar wat me in de 
loop van al die jaren heeft getroffen, is de 
rijkdom aan Waalse historische figuren. We 
hebben in dat verband trouwens de gids en 
de website “Did You Say Famous Belgians” 
gemaakt, die bedoeld zijn om onze regio voor 
te stellen via portretten van onze beroemd-
heden. We zitten al aan de derde heruitgave 
van de gids. Hij is zeer gewild!

Niko l ine van der Wer f   — Heel si mpel: de 
Ardennen. Die zijn aantrekkelijk voor ieder-
een. Voor de familie (grootouders, ouders en 
kinderen) die een burcht of een typisch 

dorpje willen bezoeken of een wandelpad 
willen volgen. Voor vrienden die een week-
end komen mountainbiken en die de dag wil-
len afronden met een lekker Belgisch biertje. 
Voor senioren die een gastronomisch week-
end hebben geboekt, met natuurwandelin-
gen en een paar culturele uitstapjes.

martine Van romphey  — Er is geen unieke, iconi-
sche plek in de collectieve Franse verbeel-
ding. Maar er zijn wel plaatsen of evenemen-
ten naargelang een bezoeker grensbewoner, 
Pa r ijzena a r of z u iderling is: festiva ls 
(Francofolies, les Ardentes, Dour…), carna-
valsfeesten, musea (Hergé, Folon…), folklo-
ristische bijeenkomsten, hoogstaande inter-
nationale tentoonstellingen (Mac’s, Musée 
de la Photographie, Musée de Mariemont…) 
enzovoort. Het zijn vooral die plaatsen en 
evenementen die zin doen krijgen om te ver-
trekken. Met dat doel voor ogen werken we 
aan de uitstraling van het culturele erfgoed 
in Doornik, Bergen, Charleroi, Namen en 
Luik, en ook van de grote afspraken in de 
toekomst, zoals Bergen 2015, de herdenkin-
gen v a n de t we e Wer eldo orlogen ,  de 
200ste verjaardag van de Slag van Waterloo 
en de Napoleonlocaties. 

gen ligt in het zuiden van Wallonië. Je hebt er 
mooie dor pjes, een weelderige natuur, 
bewegwijzerde natuurwandelingen en een 
mooi RAVel-traject. En het is heerlijk neer-
strijken in de brouwerij van Chimay of in de 
Brasserie des Fagnes. 
  En overal vind je die hartelijke atmosfeer, 
zonder stress, “slow food and slow living”. 
Dat is heel aangenaam als je met vakantie 
bent. 

martine Van romphey  — De vallei van de Maas. 
Eén en al inspiratie. Wie zou niet bezwijken 
voor haar onweerlegbare charmes: kastelen, 
tuinen, wateractiviteiten ( bootjes, rond-
vaarten, sluizen, idyllische eilandjes…)? 
Maar het is ook en vooral de streek waar ik 
als kind al mijn vakanties heb doorgebracht: 
Yvoir, Godinne, Lustin, Profondev ille, 
Annevoie en natuurlijk Namen, waar je 
rondslentert in de schaduw van Sint-Auban 
en binnenvalt in het museum van Félicien 

Rops, een Naamse kunstenaar die goed 
bekend is bij de Fransen. En om af te ronden 
nog een toetje? Geen kers op de taart in 
Namen, maar een aardbei. De aardbei is de 
ster van de streek: gewoon met suiker, of op 
een taart en zelfs als beleg tussen dikke 
boterhammen… Geen enkel kind krijgt er 
genoeg van. 

Wat is voor uw gasten de plek bij 
uitstek? 

Françoise Scheepers  — Het is onmogelijk om er 
maar één te noemen. Wallonië laat zich niet 
door één plek samenvatten. Ik heb een paar 
thema’s om de nieuwsgierigheid van onze 
doelgroep aan te wakkeren, en die hebben 
met onze cultuur te maken. Die is namelijk 
heel aantrekkelijk voor de Britten, die wel 
van de Franse taal houden, maar niet van de 
Fransen. Tegen hen zeggen we vaak: “if you 
like france, you will love wallonia, because 
we’ve got the elegance without the arrogance!” 
Dan moeten ze hard lachen. Maar alle gek-
heid op een stokje – we weten in ons mooie 
Wallonië echt hoe we mensen moeten ontha-
len :  v r iendel ijk ,  v r ijge v ig en z onder 
vooroordelen. 
 Er zijn tal van redenen om naar Wallonië 
te reizen. Dat is trouwens mijn uitgangspunt 
om onze strategie te bepalen voor nichemar-
keting en doelgroepentoerisme. Er zijn grote 
thema’s en die overlappen elkaar al gauw, 
zeker wat het grondgebied betreft. 
 Onze steden zijn geen “cities” (metropo-
len), maar “countr y tow ns” ( landelijke 
gemeenten), want je hoeft geen tientallen 
kilometers af te leggen voor je het stedelijk 

Overal in Wallonië vind je die hartelijke 
atmosfeer, zonder stress, “slow food  
and slow living”. Dat is heel aangenaam als 
je met vakantie bent.  
Nikoline van der Werf

Wallonië laat zich niet 
door één plek 

samenvatten. Ik heb een 
paar thema’s om de 

nieuwsgierigheid van 
onze doelgroep aan te 

wakkeren, en die hebben 
met onze cultuur te 

maken. Die is namelijk 
heel aantrekkelijk voor 

de Britten, die wel van de 
Franse taal houden, maar 

niet van de Fransen. 
Françoise Scheepers

Who’s who?
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Ze is niet meer vaak in België. De 
laatste keer was 21 december 
vorig jaar. “de dag waarop de 
wereld zou vergaan”, knipoogt ze. 

Ze zong toen mee in het kerstconcert van 
het Koninklijk Filharmonisch Orkest van 
Luik. Niets aan te doen. Anne-Catherine 
Gillet is nog geen 40 en heeft al een indruk-
wekkende carrière als sopraan op haar pal-
mares. Het Belgische publiek ziet ze pas 
terug in juni 1. Ook deze keer is dat in de 
vurige stede, waar ze zal meezingen in de 
Guillaume tell van Grétry in de Opera 
Roya l de Wa llonie. Fans die geen zin 
 hebben om te wachten, kunnen altijd de 
Thalys naar Parijs nemen. In april speelt ze 
daa r Gretel in hansel and Gretel  va n 
Humperdinck, in de Opéra Garnier.
 Ze is een van onze beste sopranen, en 
dan blijf je natuurlijk niet in België. Soms is 
ze hier om een van haar onvergetelijke ver-

tolkingen neer te zetten, zoals Mozarts 
Suzanna (Luik, 2010) of A ssepoester 
(De Munt, 2011). Maar meestal zoekt ze 
andere oorden op. In het afgelopen jaar 
speelde ze mee in la Clémence de titus in 
Toulouse, vertolkte ze de verpletterende 
rol va n Bla nche i n le dialogue des 
Car mélites  i n St ut tga r t ,  her na m ze 
hippolyte et aricie in Parijs en speelde ze 
Carmen in Marseille.  
 Een gevarieerd en veeleisend reper-
toire, maar dat deert haar niet. “hoe ouder 
ik word, hoe meer ik moet werken, werken, 
werken…” Met een carrière als de hare kan 
je niet vals spelen. “Veeleisend zijn, bete-
kent vrij zijn”, zegt ze glimlachend, maar 
met een zweem van ernst. “hoe veeleisen-
der je bent voor jezelf, hoe vrijer je bent om 
risico’s te nemen.” Gillet weet duidelijk wat 
ze wil. Daar is ze niet alleen in. Maar daar-
bij neemt ze zichzelf niet al te ernstig, en 
dat is zeldzaam.

Haar veeleisendheid heeft in ieder geval 
resultaat. Critici waren erg lovend over 
haar eerste CD (verschenen bij Aeon), die 

ze opnam met het Filharmonisch Orkest 
van Luik. En dat ondanks een weinig voor 
de hand liggend programma: les nuits 
d’été van Berlioz, les illuminations van 
Britten en knoxville van Barber.  

een toevallige ontdekking
Zingen was nochtans geen roeping. Gillet 
groeide op in Libramont, maar verhuisde 
intussen naar Namen. Als kind wou ze 
rechten of economie gaan studeren. Een 
logische keuze, met een winkelierster als 
moeder en een landmeter als vader. Maar 
dat verandert allemaal wanneer ze in haar 
tienerjaren blokfluit leert spelen.  Ze leert 
noten lezen, ook al zegt die f luit haar 
eigenlijk niets. Dan stelt haar muziekle-
raar haar voor om te zingen. “ik wist niets 
van zingen, maar mijn ontmoeting met 
françoise Viatour heeft alles veranderd. zij 
heeft me de onuitputtelijke rijkdom van 
opera leren kennen.” 
 Even terug in de tijd. Na haar middel-
bare studie besluit Gillet om muziekwe-
tenschap te studeren aan de universiteit. 
Van een operacarrière is nog geen sprake. 

hEt 
hoogstE 
liEd

anne-Catherine Gillet

te kSt  Stéphane Renard

In zo’n vijftien jaar tijd veroverde sopraan  
anne-Catherine gillet alle grote operazalen 
van europa. van de listige Poppaea tot de 
betoverende assepoester, ze zingt steeds 
een foutloos parcours. oh ja, ze is ook nog 
charmant, slim en een harde werker. 

1
anne-Catherine Gillet 
vertolkt madame Tell in 
Guillaume Tell van 
andré-modeste Grétry, 
van 7 tot 15 juni in de 
Opéra royal de liège. 
Onder muzikale leiding 
van Claudio scimone en in 
een regie van steffano 
mazzonis di Pralafer.

Dat blijkt een foutje: de lessen zijn te theo-
retisch. Gelukkig steekt het lot haar een 
ha ndje toe. Na een za ng wedstr ijd in 
Marcinelle stemt Jules Bastin erin toe dat 
Anne-Catherine naar zijn klas komt aan 
het Conservatorium in Brussel.  Ze volgt 
maar een jaar les bij hem, tot aan zijn dood. 
“dat  was een ongeloof lijk jaar. meneer 
bastin vroeg me elke week nieuwe dingen, in 
alle stijlen, alle repertoires.” Er ligt veel res-
pect in de manier waarop ze “meneer 
Bastin” zegt. En altijd is er die onstilbare 
honger naar cultuur. De opera heeft haar 
gulzig gemaakt.  
 In 1996 doet de jonge studente auditie 
bij de Opéra Royal de Wallonie. Philippe 
Sireuil is op zoek naar een Barbarina voor 
le nozze di figaro en Anne-Catherine 
krijgt de rol. Ze lacht. “later hoorde ik dat ze 
me genomen hadden omdat ik zo schattig 
stuntelig was.” Het maakt niet uit, want ze 
doet het schit terend. En Jea n-Louis 
Grinda, de toenmalige directeur van de 
ORW, beslist om haar aan te nemen. Ze sta-
pelt de kleine rolletjes op. “het podium is als 
een groot zwembad”, herinnert ze zich. 

Het beste? Om dat te 
bereiken, moet ze het leven 

van een topsporter leiden: 
genoeg slapen en regelmatig 

bewegen. Voor de 
voorstelling is uiterste 

concentratie vereist.

© The Governess (The Turn of the screw)
Frankfurt - Oktober 2010

© lola (Cavalleria rusticana)
Chorégies d’Orange - augustus 2009
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“erin duiken is de enige manier om te weten 
of je geschikt bent voor dit beroep, of je het 
fysiek aankunt. en of je flexibel genoeg bent 
om met verschillende regisseurs te werken.” 
Het vervolg is bekend. Minder bekend is dat 
John Eliot Gardiner haar in Zürich wou in 
l’étoile van Chabrier en nog meer als 
Michaela in Carmen. “ik voelde me er totaal 
niet klaar voor ”, geef t ze toe. “maar 
Gardiner is een veeleisende chef die ons helpt 
om het beste uit onszelf te halen.”  

Pasta om 17 uur
Om dat beste te bereiken, moet ze een 
gezond leven leiden: genoeg slapen en 
regelmatig sporten “voor de wii als het 
moet!”. Voor de voorstelling is uiterste con-
centratie vereist. “en een bord pasta om 
17 uur, voor de trage suikers!” 
 Niet dat ze daardoor geen last meer 
heeft van de gevreesde plankenkoorts. “ik 
ben een echt stresskonijn”, zegt ze. “maar 
dan denk ik terug aan de opmerking van 

De koninklijke 
Opera  
van Wallonië 
192 jaar en springlevend!

na drie seizoenen op de 
Bavière-site heropende het 

Théâtre royal de liège, dat de Opéra 
royal de Wallonie herbergt, in 
september 2012 opnieuw zijn deuren. 
Het luikse gebouw dateert uit 1820. 
sommige bouwmaterialen werden 
tijdens de revolutie van 1789 
‘gevonden’ in de sint-
lambertuskathedraal en het 
kartuizerklooster. in de loop der jaren 
onderging het enkele 
restauratiewerken en aanpassingen: 
elektrische verlichting in 1887, 
renovatie van de zaal in 1959, 
vernieuwing van de zetels in 1997…
deze keer werd de restauratie 
bijzonder grondig aangepakt. Het 
interieur van het theater kreeg een 
opknapbeurt en nu schitteren de 
decoratieve elementen en het plafond 
weer zoals vroeger. maar ook de 
machines waren aan een update toe. 
Zo kwamen er theaterpanelen en een 
beweegbare orkestbak met een 
verhoogde toneeltoren. natuurlijk 
werden ook de toeschouwers niet 
vergeten: de zaal werd aangepast 
voor een beter luistercomfort. Op de 
benedenverdieping werden er zelfs 
nieuwe zetels geplaatst met ventilatie.

Het gebouw kreeg 
er enkele nieuwe 
lokalen bij en 
onderging een 

heuse metamorfose. daarvoor 
ging zelfs het dak van het theater 

eraf. in de plaats kwam een groot 
blok in koperkleurig aluminium. de 
combinatie van klassiek en modern 
geeft een nieuw elan aan hét culturele 
instituut van luik, dat nu 32 meter 
hoog is. Het totale kostenplaatje 
bedraagt 27 miljoen euro, waarvan 
50% voor het Waals Gewest, 10% voor 
de stad luik en 40% voor europa. 

■

inlichtingen
théâtre royal de Liège
Place de l’Opéra
B-4000 luik
+32 (0)4 221 47 22
info@operaliege.be
www.operaliege.be

regisseur ivan alexandre. mensen houden 
van je door je breekbaarheid, je anders-zijn, 
je scherpe kantjes.”
 Die uitspraak sterkt Anne-Catherine. 
Ze zet haar leven als sopraan verder, zon-
der haar gezinsleven op te offeren. “Dat 
veilige nest heb je nodig als je twee derde 
van je tijd in het buitenland doorbrengt.” 
Ze zingt een gevarieerd repertoire bij 
elkaar, “want altijd hetzelfde doen, betekent 
verstarren”. En ze geniet van het weerzien 
met haar publiek, zoals binnenkort in Luik. 
“als je zingt, weet je dat een deel 
van het applaus een beloning 
is voor je prestatie. maar 
een ander deel is alleen 
voor jou, om je te zeggen 
‘we hebben je graag’. en 
dat doet deugd.” 

 

“Het podium is als een 
groot zwembad. Erin duiken 
is de enige manier om te 
weten of je geschikt bent voor 
dit beroep, of je het fysiek 
aankunt.”

© lola (Cavalleria rusticana)
Chorégies d’Orange - augustus 2009

© Blanche de la Force (dialogues des Carmélites) / avignon - maart  2011
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niEuwsgiErig 
van naturE

Corinne Boulangier

te kSt  Gilles Bechet

Ze liet zich opmerken als 
presentatrice van Génies en 

Herbe en later van de Koningin 
elisabethwedstrijd. Maar in 

de programma’s Ma Terre en 
Nuwa kon Corinne Boulangier 

pas echt haar ding doen en haar 
eeuwige nieuwsgierigheid 

bevredigen. Betekenis en geluk 
zijn de woorden die het al 

rijkgevulde parcours van  
Corinne Boulangier samenvatten 
en tevens de waarden waardoor 

het nieuwe nethoofd van 
La Première zich laat leiden.
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Corinne Boulangier werd geboren in 
La Louvière op 14 februari 1973. Ze 
kreeg veel mee van haar grootva-
der, die van het werk op de boerde-

rij overschakelde naar de liften van het cen-
trumkanaal. Zo ook de overtuiging dat onze 
relatie met de aarde een centrale plaats 
inneemt in de wereld van vandaag. Haar 
band met haar familie gaat ver terug. “ik 
weet hoe de vorige generaties gezwoegd heb-
ben om mij te brengen waar ik nu sta. Van 
kleins af aan werd ik gestimuleerd om naar de 
wereld rond mij te kijken, naar het agrarisch 
én het industrieel erfgoed. Vandaar waar-
schijnlijk mijn interesse voor die aspecten van 
wallonië.” Voor het programma ma terre 
werk te ze sa men met het In st it ut du 
Patrimoine (IPW). Vreemd genoeg heront-
dekte ze toen pas bepaa lde plek ken in 
Wallonië. “die plekken zijn geen lege omhul-
sels. de constructies dragen er sporen van het 
verleden, ze vertellen iets over de strijd, de visie 
en de creativiteit van de mensen die ze bouw-
den. ze laten zien waar we vandaan komen en 
dat raakt me.” 
 Ze is duidelijk erg gehecht aan haar streek 
en werd in 2012 zelfs benoemd tot ridder van 
de Waalse verdienste. Haar liefde voor 
Wallonië wordt er niet minder op. Ze vindt 
het dan ook erg jammer dat sommige men-

in 2011 namen er 
856 vrouwen deel 

aan la liégeoise, een 
informele loopwedstrijd 
voor vrouwen ten voordele 
van de strijd tegen kanker. 
in 2013 verwachten de 
organisatoren niet minder 
dan 10.000 vrouwen voor 
de wedstrijden van 3, 4 en 
9 km in 10 Waalse en 
5 Vlaamse steden. 

Het inschrijvingsgeld van 
€ 1 gaat integraal naar de 
verenigingen Vivre comme 
Avant, Fondation contre le 
Cancer en Au Sein des 
femmes.

www.womanrace.be

lopen voor het goede doel 

Agenda
 — La Carolorégienne 

Zondag 05/05, 11 u 
mont-sur-marchienne (vertrek 
aan de Hall Omnisport)

 — La Verviétoise 
Zondag 12/05, 11 u 
Verviers (vertrek op de Place 
Verte)

 — La Belle en Famenne 
Zaterdag 18/05, 18 u 
marche-en-Famenne (vertrek 
aan het Centre sportif)

 — La Brabançonne 
Vrijdag 31/05, 19 u 
louvain-la-neuve (vertrek aan 
Blocry) 

 — La Belle Spadoise 
Zondag 02/06, 11 u 
spa (vertrek in het Parc de sept 
Heures)

haar taken als meter. Ze vervult ze met veel 
enthousiasme, gedreven door haar nieuws-
gierigheid en haar interesse in mensen. “wat 
we eerst en vooral willen bereiken, is mensen 
zoals jij en ik laten inzien hoe belangrijk het 
onderzoek in soms heel specialistische domei-
nen is voor de volledige gezondheidsketen. 
iedereen heeft daar baat bij.” Op de tweede 
plaats wil de stichting fondsen voor onder-
zoek werven en mensen bewust maken van 
het belang van die financiële steun. “dat is 
essentieel, zeker omdat het geen deel van onze 
cultuur is. dit soort steun wordt nog al te vaak 
verward met sponsoring.” 

Ze bezoekt de afdeling neonatologie en de 
spoeddienst, voert diepgaande gesprekken 
met onderzoekers en ontmoet gepassio-
neerde mannen en vrouwen. Al die ervarin-
gen staan garant voor boeiende levenslessen. 
“het doet me goed. wanneer je een ziekenhuis 
bezoekt vanuit het standpunt van de patiënt, 
heb je een eenzijdige visie. Soms heb je de 

indruk dat je niet meetelt, dat je niet begrepen 
wordt. natuurlijk zijn er artsen die niet weten 
hoe ze moeten communiceren. maar ik heb er 
ook veel ontmoet die niet alleen technisch zeer 
sterk zijn, maar ook enorm veel empathie en 
warmte uitstralen.” 

Lopen om onderzoek te steunen
Op 26 mei 2013 staat er een team van de 
Stichting Saint-Luc aan de start van de 
20 km van Brussel. Als de sportgoden haar 
g u n s t i g  g e z i n d  z ijn ,  i s  o ok  C or i n n e 
Boulangier van de partij. Ze wil meelopen 
om iets te veranderen. “het zal niet makkelijk 
zijn, want fysiek moet ik van ver komen, maar 
het is zo’n bijzonder avontuur dat ik minstens 
moest proberen om de uitdaging aan te gaan.” 
Iedereen is welkom om mee te lopen of om 
een loper te steunen. Zo’n honderd lopers 
va n Sa i nt-Luc en de UCL ( Un iversité 
Catholique de Louvain) zullen een ketting 
vormen vooraan in de groep om de lopers 
tegen te houden en een valse start te voorko-

“Het zijn geen lege omhulsels. De constructies dragen er sporen 
van het verleden, ze vertellen iets over de strijd, de visie en 
de creativiteit van de mensen die ze bouwden. Ze laten zien waar 
we vandaan komen en dat raakt me.”

men. Zij zijn het “start control”-team. Wie 
zich ook geroepen voelt, wordt verwacht om 
8.45 u. 
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In 2012 werd ze benoemd tot 
ridder van de Waalse verdienste. 

Ze is sterk gehecht aan 
haar streek en voelt dat haar 

band met Wallonië met de dag 
groter wordt.

sen zo onverschillig zijn voor hun regio en 
voor alles wat daar bereikt werd. “Vaak heb 
ik de indruk dat wie zich niet interesseert voor 
het verleden, ook het heden negeert en zich 
vastloopt op de toekomst.” 

Communiceren, informeren, 
bewust maken
“wanneer je voortdurend met moeilijke situa-
ties geconfronteerd wordt, heb je vaak het 
gevoel dat er vooral problemen worden aange-
kaart, maar dat er geen oplossingen worden 
voorgesteld.” Boulangier laat duidelijk haar 
bewondering blijken voor de artsen en 
onderzoekers met wie ze in aanraking komt 
sinds ze meter is van de Fondation Saint-
Luc. De stichting werd opgericht toen het 
universitaire ziekenhuis Saint-Luc 10 jaar in 
Brussel gevestigd was. Ze biedt gezondheids-
werkers de kans om hun opleiding in het 
buitenland te vervolmaken en kent beur-
zen toe aan clinici voor onderzoekspro-
jecten van twee of drie jaar. De presen-
tatrice-journaliste bekent dat ze het 
eigenlijk niet zo begrepen heeft op zie-
kenhuizen, ziektes en spuiten. Haar 
 beslissing om meter te worden, 
was dus niet zo vanzelfsprekend.  
Communiceren, informeren en 
mensen bewust maken, dat zijn 

© reporters
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Levêque groeide op in Soumagne (bij 
Luik) en werd van kleins af aan 
omringd door muziek. Fluit, piano, 
zang, ze kreeg het allemaal met de 

paplepel binnen. Wanneer ze 18 is, ontdekt 
ze de wereld van de musical. Ze is er meteen 
weg van. “musical is echt op mijn lijf geschre-
ven. ik voelde dat dit helemaal mijn ding was.” 
 Ze behaalt een licentiaat sociologie en een 
aggregaat in humane wetenschappen aan de 
Universiteit van Luik, maar daar stopt het 
niet. In 2000 begint ze aan een doctoraats- 
proefschrift met een beurs van het NFWO 
(Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek). Haar studie neemt veel tijd in 
beslag, maar haar uiteindelijke doel verliest 
ze nooit uit het oog.
 Met een doctoraat op zak verlaat ze in 
2006 de Ulg. Het kunstenaarsstatuut roept. 
Ze vervolmaakt zich tijdens theater-, zang en 
danslessen en  maakt haar opwachting op de 
planken van enkele Waalse theaters. In haar 
indrukwekkend cv staan onder andere de rol 

2013. Zeven keer per week geven de 32 
artiesten, onder wie nog een andere Belg 
(Jackson De Decker), het beste van zichzelf 
voor een volle zaal. “je wordt het nooit beu. 
elke avond is anders, want het publiek rea-
geert altijd anders. in de zaal en achter de 
schermen hangt een geladen sfeer, daar halen 
we veel energie uit.”  

De liefde voor haar stad
De altijd vrolijke Audrey sluit al snel vriend-
schap met haar Franse collega’s. Toch mist 
ze het thuisfront. “parijs vormt een groot con-
trast met luik. thuis zijn de mensen veel war-
mer.” De actrice is dol op haar geliefde stad 
en beschrijft ze vol vuur aan al wie het wil 
horen. Luik is voor haar een mentaliteit en 
levenswijze, een plek waar iedereen zijn ding 
kan doen. Wat is er dan zo fantastisch aan de 
stad? “de spontaniteit van de luikenaars en 
hun zangerig accent; de arthouse-program-
matie van bioscoopcomplex les Grignoux en la 
Sauvenière; de cafés die tot de vroege uurtjes 
open zijn; de luikse gastronomie en de typisch 
belgische gerechten; het rijkgevulde en toe-
gankelijke theateraanbod… luik is een unieke 
stad en biedt een breed gamma culturele en 

Over enkele maanden is de droom voorbij. 
Dat betekent afscheid van de swingende zus-
ters, van de Mogador, van Parijs. Audrey blijft 
met haar voeten op de grond en beseft dat een 
rol zoals die van zuster Marie Berthe op een 
groot podium in Parijs niet meteen meer uit 
de lucht zal vallen. Maar ze wordt binnenkort 
35, is single en heeft geen kinderen, dus 
waarom niet volop genieten van deze droom? 
“ik denk niet dat ik carrière wil maken in de 
musical. na ‘Sister act’ zou ik graag rust vin-
den en een gezin stichten, en dat valt niet te 
combineren met musical. wat er ook nog 
gebeurt, mijn droom heb ik al gehad!”  

van dE luiksE 
rEalitEit naar 
dE parijsE droom

audrey levêque

te kSt  Adrienne Pesser

Ze is doctor in de sociologie, actrice, zangeres en 
sinds kort ook een swingende zuster. audrey 
levêque leeft als in een droom. op het imposante 
podium van Théâtre Mogador in Parijs geniet ze 
van elke seconde. 

va n Ma r y Poppi n s i n de voor stel l i ng 
enchanté en die van Stella Spotlight in 
Starmania. Na drie jaar als artieste, is haar 
spaarrekening echter in vrije val. Audrey 
klopt dus opnieuw aan bij de Ulg, waar ze 
mag beginnen in het HR-departement van 
de HEC (Haute Ecole de Commerce). “zelfs 
toen ik werkte, bleef ik audities doen. het zin-
gen zat en zit in mijn bloed.” 

Op avontuur met zuster marie Berthe
In januari 2012 doet de actrice mee aan een 
auditie van Stage Entertainment voor de 
legendarische musical Sister act. Ze krijgt de 
rol. Ze mag zuster Marie Berthe vertolken in 
het Théâtre Mogador in hartje Parijs. Het 
avontuur lonkt! Van de ene dag op de andere 
belandt ze van de universiteit in Luik op 
Broadway in Parijs. “mijn droom wordt einde-
lijk realiteit. meer zelfs, dit overtreft mijn 
stoutste dromen. het is niet alleen parijs, 
maar ook nog ‘Sister act’.” De show gaat van 
start in september 2012 en loopt tot juni 

intellectuele stimuli.” Ook  plaatsen a ls 
Théâtre Molière en Kladaradatsch in Brussel 
liggen haar na aan het hart. Ze beleefde er 
mo oie t ijden met het gezel sch ap L es 
Colyriques.
 Elke maand komt Audrey naar België. Ze 
slaat dan een hele voorraad op van lekkers 
van bij ons: chocolade, speculoos, peket, 
bier… Met die specialiteiten leert ze de 
Fransen de rijkdom van haar land kennen. 
Af en toe rollen er Waalse uitdrukkingen uit 
haar mond. Nu hoor je regelmatig een ‘oufti’ 
in de ‘bunker’, zoals ze de coulissen noemen, 
en haar medespelers vinden dat best oké.

“Mijn droom wordt eindelijk realiteit.  
Meer zelfs, dit overtreft mijn  

stoutste dromen. Het is niet alleen Parijs,  
maar ook nog sister act.”

Sister Act 

théâtre mogador de Paris
25, rue de mogador
F-75009 Paris
+33 8 20 88 87 86
www.stage-entertainment.fr/
sister-act
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met Waalse  
specialiteiten zoals 

chocolade, peket en bier 
leert ze haar  

medespelers de rijkdom 
van haar land kennen.
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Vrouwen kiezen 
de wijn van  
muriel Lombaerts

Wanneer je als koppel uit eten 
gaat en de sommelier met de 

wijnkaart of de fles komt, richt hij zich 
meestal tot de man. en dat terwijl 
ernstige studies aantonen dat vrouwen 
een betere neus hebben dan mannen. 
journaliste muriel lombaerts wil 
bewijzen dat vrouwen ook een plaats 
hebben in de wijnwereld en niet alleen 
als sommeliers of vinologen. in januari 
2012 startte ze daarom met haar 
concept “le vin des femmes”. Het 
principe is eenvoudig. elke maand 
komt er in een restaurant een jury 
samen van vrouwen die houden van 
wijn en gastronomie (“en niet 
noodzakelijk kenners”). Ze proeven 
acht wijnen – 4 witte en 4 rode – die 
geselecteerd werden door een 
wijnhandelaar, uit verschillende landen 
komen en niet noodzakelijk door 
vrouwen gemaakt zijn. er wordt blind 
geproefd en het restaurant bereidt een 
voorgerecht en een hoofdgerecht voor 
de twee gekozen wijnen.  die krijgen 
het etiket “le vin des femmes” en 
worden twee maanden lang in de kijker 
gezet bij de wijnhandelaar, op de kaart 
van het restaurant en in verschillende 
vrouwenmagazines. de vrouwen die in 
de jury zetelen, worden trouwens 
geselecteerd via een wedstrijd in 
dezelfde bladen. de proeverij van 
januari was gewijd aan Belgische 
wijnen en als winnaar kwam de Batte 
de la reine van domaine de Bioul uit 
de bus. Van toeval gesproken! 
Binnenkort staan er ook wijnreizen in 
Frankrijk op het programma.

www.levindesfemmes.com

voor wijn. “in de wijnbouw kom je inderdaad 
nog altijd weinig vrouwen tegen, vooral in 
belgië. het is een zwaar beroep, ook al maken 
de nieuwe machines alles veel makkelijker. 
maar er zijn ook nog het bereiden van de wijn 
en de analyses in het laboratorium, en daar 
vind je veel meer vrouwen dan mannen. 
tegenwoordig zijn er wereldwijd heel wat 
vrouwen die wijn maken.” 

Vrouwenwijn? 
Is die vrouwelijke touch terug te vinden in de 
wijnen van Château de Bioul? Vanessa: “ik 
denk dat onze wijn misschien “vrouwenwijn” 
is in de zin dat hij heel subtiel bereid is. maar 
dat hebben we samen met andy beslist. we wil-
den alledrie dat de druif bleef overheersen en 
dan moet je na de oogst subtiel te werk gaan. 
wijn met een hoog alcoholgehalte valt niet 
meer zo in de smaak. het publiek zoekt iets 
verfijnders. maar naast die subtiele aanpak 
bij de bereiding is het niet onze bedoeling om 
‘vrouwenwijn’ te maken. dit is eerst en vooral 
een familiale wijngaard.” 

uitgelezen druivensoorten 
Het jaar 2012 kende een geringe opbrengst, 
maar de oogst is veelbelovend. De schuim-
wijn van Château de Bioul ligt momenteel in 
Duitsland te rijpen, aangezien het domein 
nog niet over het juiste materiaal beschikt. 

Daarnaast produceren ze nog drie uitgespro-
ken witte wijnen. De Mossiat op basis van 
Bronner, een druivensoort die meestal 
gecombineerd wordt met andere rassen, 
maar die Bioul (terecht!) besliste alleen te 
bereiden. De Batte de la Reine, een witte wijn 
op basis van Johanniter, maar met Bronner 
en Solaris voor de aromatische toets. En de 
Terre Charlot, met gelijke delen Solaris en 
Johanniter. “in 2012 hebben we alleen de 
beste trossen geplukt. zo zullen we maar 
2 . 2 0 0 lite r  pr o duc e r e n i n plaat s  va n 
15.000 zoals voorzien. daardoor lopen we een 
heel jaar achter. maar we maken gebruik van 
die tijd om na te denken over andere zaken. we 
willen graag mensen ontvangen  in het kasteel, 
cursussen organiseren over de combinatie van 
wijn en eten… we zijn ermee bezig, maar nog 
even geduld.”   

inlichtingen
Domaine du Château de Bioul
Place Vaxelaire, 1
B-5537 Bioul
info.domaine@chateaudebioul.be
www.chateaudebioul.com

“Ik wil zeker niet dat ze zeggen dat 
Château de bioul in handen van 
vrouwen is en dat ze het werk van 
andy vergeten, mijn man. hij is 

de hele dag bezig in de wijngaard. ik doe 
vooral de back-office, de contacten met de 
klanten, de public relations”, zegt Vanessa 
Vaxelaire-Wyckmans. Hun avontuur begon 
in 2008. “we zaten iets te drinken op een ter-
ras”, herinnert Vanessa zich, “toen we plots 
besloten om een wijngaard op te starten. zoals 
veel veertigers hadden we zin om te breken met 
ons jachtige leven. we hadden al het idee om 
een wijngaard te beginnen in onze oude dag, 
maar niet in belgië. tot we hoorden over 
belgische wijn en we bij onszelf dachten: 
‘Verdorie, dat is ideaal voor ons!’. in drie uur 
tijd hebben we beslist om uit brussel weg te 
gaan. we hebben gevraagd of er plaats was in 
de dorpsschool voor onze kinderen en we zijn 
verhuisd naar arbre. ik heb geen enkele nacht 
meer in brussel geslapen.”  

interspecifieke rassen
Beetje bij beetje kopen en ruilen Vanessa en 
Andy verschillende terreinen rond het fami-
liekasteel. Zo stellen ze geleidelijk een 

Bioul :  
“madE with 

lovE”

Vanessa Vaxelaire-Wyckmans
& mélanie Chéreau

vinologen, wijnbouwers, 
sommeliers… In Frankrijk 

maken steeds meer vrouwen 
hun beroep van hun passie 

voor wijn. In België 
daarentegen zijn ze nog op 

twee handen te tellen. Wij 
spreken af in Château de Bioul, 

tussen namen en dinant, en 
ontmoeten er niet een, maar 

twee vrouwen.

domein samen van bijna tien hectare met 
een gevarieerd reliëf. Het koppel kiest reso-
luut voor wijnstokvariëteiten die bestand 
zijn tegen ziekten, de zogenaamde “interspe-
cifieke” rassen. Bij dat eerste perceel komen 
in twee jaar tijd nog zeven hectare extra, 
waardoor ze hun gamma druivenrassen 
kunnen uitbreiden. Voor het structureren 
van hun eerste wijnen roepen ze de hulp in 
van Mélanie Chéreau, een jonge voedingsin-
genieur die het perfecte voorbeeld vormt van 
de nieuwe generatie vrouwen met een passie 
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te kSt e N FOtO’ S   Marc Vanel
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Met trefzekere penseelstreken 
k r ijg t de aqua rel vor m op 
papier. Elke nieuwe waterige 
penseelstreek voegt nieuwe 

kleuren en nieuwe nuances toe. Zo gaat in 
het werk van Christiane Javaux de zee 
tekeer, ontwaakt de natuur, baden wandelin-
gen in zonlicht. 
 De aquarelliste woont in Aywaille, een 
klein landelijk dorp op 20 minuten van Luik. 
In het begin gebruikte ze houtskool, pastel, 
potloden. Toen kwam er een ommekeer. “op 
een dag zei iemand me dat hij hield van wat ik 
deed omdat het op een foto leek. ik wou dat het 
een andere sfeer ademde dan een foto. zo ben 
ik begonnen met aquarelschilderen.” De 
wereld van de fotografie had voor Javaux 
immers geen geheimen meer. Ze heeft twin-
tig jaar bij een professionele fotograa f 
gewerkt en deed er heel wat nuttige ervaring 
op. “daar heb ik met composities leren wer-
ken, iets dat ik nu nog dagelijks gebruik bij het  
schilderen”, vertelt ze.  
 Christiane besloot dus om pastel te laten 
voor wat het was en voor aquarel te gaan. Ze 
kon de hand leggen op materiaal dat ze 
geër fd had va n haa r g rootmoeder, die 
maakte haar eerste schetsen graag met 

waterverf. Eerst dook ze in de boeken, op 
zoek naar de juiste techniek om haar ideeën 
weer te geven. Maar als snel waren boeken 
niet meer genoeg. Daarom ging ze lessen vol-
gen en nam ze deel aan stages. 
 Dat was twintig jaar geleden. Sindsdien is 
Javaux minstens vier dagen per week bezig 
met aquarelschilderen. Ze zet graag anderen 
op weg en deelt tips uit tijdens workshops 
voor amateurschilders. 
 Toch komt haar liefde voor aquarel nog 
het meest tot uiting in het atelier dat ze thuis 
creëerde en waar niemand een stap binnen 
mag zetten. “wanneer ik schilder, dompel ik 
me onder in een andere wereld. ik omring me 
met foto’s en allerlei documentatie. ik leg alles 
neer, rommel een beetje, draai de papieren 
om… mijn atelier is dus verre van ordelijk!” In 
haar werk speelt ze met schakeringen van 
chinacridon (pigmenten van oranjerood tot 
paarsrood), indigo (schakering van blauw-
mauve) en vooral ceruleumblauw, zoals in 
het schilderij déferlante (vloedgolf). “ik ben 
sterk beïnvloed door de seizoenen. in de lente 
gebruik ik heel veel groen. maar in de winter 
schilder ik niet graag sneeuw… Soms doe ik het 
toch, maar meestal schilder ik de zee. dat doe 
ik veel liever.” 
 Om haar werk te tonen, stelt Christiane 
vaak tentoon. “je kunt er van gedachten wis-
selen met de mensen, praten over wat je 
gemaakt hebt… ik geniet van die momenten!” 
De schilderes is da n ook te v inden op 
bekende beurzen zoals die van Libramont, 
heel binnenkort die van Namen, of die van 
Bergen, de “Aquarellades”. Telkens werd ze 
geselecteerd door de jury en mocht ze de 
muren van de tijdelijke galerijen opfleuren 
met haar werk. 
 En dat doet ze weldra opnieuw, tijdens de 
13de Internationale Aquarelbiënnale van 
18 mei tot 2 juni 2013.  

www.aquarelles-christiane-javaux.be

Afspraak in 
de Salon  
de l’Aquarelle 

“Namen, de Europese 
hoofdstad van de aquarel”. 

de slogan hoort bij de 
internationale aquarelbiënnale, 
die sinds de start in 1989 
uitgegroeid is tot een grote naam 
in de kunstsector. de biënnale is 
één van de belangrijkste in 
europa. Ze wordt georganiseerd 
door de vzw salon de l’aquarelle 
de Belgique en verenigt 
150 aquarellisten uit 17 
verschillende landen. de 
350 tentoongestelde werken 
worden gekozen door een jury op 
basis van strenge criteria. 
amateurs of professionele 
schilders, iedereen is welkom. Wat 
hier telt is de kwaliteit. “Elke 
kunstenaar heeft twee muren ter 
beschikking”, vertelt javaux. “Je 
moet acht foto’s van acht 
schilderijen opsturen die nog nooit 
zijn tentoongesteld en de jury 
kiest er een tot acht werken uit. Ik 
zal er vier tentoonstellen, net zoals 
tijdens de vorige edities.” 

sinds de vorige editie vindt 
het evenement plaats in de 
gebouwen van namur-expo. 
de 15.000 Belgische en 
buitenlandse bezoekers zijn er 
meer dan welkom en. kunnen er 
een kunstboek kopen met daarin 
een werk van elk van de 
aanwezige kunstenaars. 
daarnaast staan er ook 
demonstraties op het programma, 
waar de nieuwsgierigen 
verschillende artiesten aan het 
werk kunnen zien… ■  

www.salon-aquarelle.be

van watEr 
En vErf

Christiane javaux

In de lente breekt het seizoen van de beurzen aan. 
Schilderadepten hebben alvast de aquarelbiënnale aangekruist 
in hun agenda. Wij spraken met Christiane Javaux.

te kSt  Laurence Wauters
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www.bois-habitat.com
KOOP UW TICKET ONLINE -3€

15s p e c I A l e e D I t I e

b O U W  -  I N r I C h T I N g  -  m E U b I L a I r

22 | 23 | 24 | 25 
maart -

bois & Habitat, dé referentie in houtbouw, breidt het gamma uit met design 
en ambachten. Want hout is meer dan bouwen alleen. Kom het ontdekken.
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