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Happy to be in #Wallonia, at the heart of Europe

Een heel jaar lang houdt het team van Mons 2015 zich klaar om, door middel
van heel veel evenementen, van prestigieuze tentoonstellingen tot straatanimatie,
de plaatselijke bevolking en de ongetwijfeld talloze Belgische en buitenlandse
bezoekers in schoonheid en vreugde te verwelkomen.
Het veelzijdige cultuurproject werd goedgekeurd door de EU-gezagsdragers
en die hebben de stad Mons/Bergen uitgeroepen tot Europese Cultuurhoofdstad
2015. Dat we hier te maken hebben met een project van uitstekende kwaliteit
blijkt uit de recente toekenning van de internationale prijs Melina Mercouri,
genoemd naar de Griekse actrice en gewezen minister van Cultuur.
In deze budgettair moeilijke tijden heeft de overheid (de Federatie WalloniëBrussel, het Waalse Gewest, de Provincie Henegouwen en de Stad Mons) inderdaad aanzienlijke kredieten toegewezen aan het project (waarmee omzichtig omgesprongen wordt door
de Stichting Mons 2015). Daaruit blijk dat het project veel verder reikt dan het louter culturele
domein. We hebben hier te maken met een investering waarvan de impact de oorspronkelijke
inbreng ruimschoots zal overtreffen.
De financiële weerslag is overduidelijk: in de hele regio komen kunstenaars en tal van
ander menselijk kapitaal in actie; de inkomsten uit de verkoop van toegangskaartjes en nevenproducten beloven aanzienlijk te zijn (zo is er nu al een stormloop voor de Van Goghtentoonstelling); door de toevloed van bezoekers krijgt de omzet van cafés, restaurants, hotels
en andere handelszaken vast en zeker een boost.
Naar verluidt zou elke uitgegeven euro voor de regionale economie een opbrengst van € 4
tot € 6 genereren. Dat zijn geen gratuite bewerkingen, want ze zijn gebaseerd op het voorbeeld
van Lille/Rijsel, Europese Cultuurhoofdstad in 2004. Ik wil me niet laten vastpinnen op exacte
cijfers, al twijfel ik zeker niet aan het hefboomeffect. Het wordt in elk geval een moeilijke
evaluatie, omdat de impact niet altijd financieel, maar ook immaterieel is. Anderzijds zullen
de effecten niet beperkt blijven tot 2015, maar zich op veel langere termijn nog laten gevoelen.
Los van het eigenlijke cultuurproject besloot de bevoegde overheid om een reeks duurzame
infrastructuurwerken te laten uitvoeren, zoals de modernisering van de stationswijk en de
opening van nieuwe musea, waardoor de stad aantrekkelijker wordt voor investeerders en
bezoekers. In een regio waar de lange en pijnlijke industriële crisis vaak een negatieve invloed
op de mentaliteit van de bewoners had, mag men hopen dat dit invloedrijke evenement zal
leiden tot een herwonnen trots en dynamiek die ook na 2015 blijven voortbestaan.
In Mons hebben we zelfs te maken met een initiatief dat uniek is in de geschiedenis van
de Europese Cultuurhoofdsteden. Enkele honderden kleine, middelgrote en zelfs micro-ondernemingen hebben zich namelijk verenigd in een Business Club Mons 2015, die uiteindelijk
is uitgegroeid tot een van de belangrijkste privépartners van het evenement. Ook na 2015
zal dit netwerk blijven voortbestaan.
Ik ben dol op Mons en op cultuur, maar niemand is perfect… Ik ben geboren in Luik en
ik woon in Brussel. Van opleiding en beroep ben ik economist. In die hoedanigheid ben ik
ingegaan op de uitnodiging om voorzitter van de Stichting Mons 2015 te worden. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat we hier te maken hebben met een investering die wellicht cruciaal
is voor de toekomst van Mons en de Borinage, en bovendien nuttig voor heel Wallonië.

William Echikson - GooGlE

— Guy Quaden
Google is expanding its data center in Wallonia (Belgium), which already is
one of the most advanced in the world. Along with more than 1000 other
foreign investors over the past 15 years, the internet company found strong
local support, ample space, modern infrastructure, first-class know-how and
21rst century inspiration.
The World is in Wallonia.

Eregouverneur van de Nationale Bank van België
Voorzitter van de Stichting Mons 2015
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MAAR WAAROM
VECHTEN WE DAN?
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog wilde de Britse regering de investeringen in cultuur terugschroeven om de militaire budgetten aan te dikken, maar Winston Churchill protesteerde. Ik dacht onmiddellijk aan die anekdote toen Anne-Sophie
Charles, coördinator en supervisor van Mons 2015, zo vriendelijk
was om me voor te dragen als manager van de Club des entreprises/Ondernemingsclub van Mons 2015.
Waarom ging ik in op dat voorstel? Om te beginnen om persoonlijke redenen, uit respect en bewondering voor de initiatiefnemers van Mons 2015. Vervolgens in mijn hoedanigheid van
stichter van Pairi Daiza, omdat ik ‘een wederdienst’ normaal vond: 60 % van
onze trouwe bezoekers komen uit Henegouwen en zonder hen had Pairi
Daiza nooit kunnen groeien. Bovendien wou ik mij inzetten voor de ondernemingen in onze provincie.
We leven in een regio zonder natuurlijke rijkdommen in de ondergrond.
Innovatie en ondernemingszin moeten het tekort aan grondstoffen goedmaken. Innovatie komt tot stand in het ontwerp en de ontwikkeling van
producten en diensten die zich onderscheiden door grensverleggende ideeën.
Van Gogh is daarvan een fraai voorbeeld: voor zijn meesterwerken gebruikte
hij bestaande elementen (kleuren, penselen, technieken, modellen…) en hij
voegde daar een creatieve toets aan toe. Tussen innovatie en de markt staat
de ondernemer, zijn rol is zaken doorgeven.
De wereld van kunst en cultuur, en het bedrijfsleven moeten elkaar beter
leren kennen en hun ervaringen delen. Op die manier overstijgen ze de
onuitgesproken onverschilligheid van de enen ten opzichte van de zoektocht
naar nieuwe ideeën of welvaart, en de weigering van de anderen om de belangrijke beschavingsrol van cultuur te erkennen. De kunstenaar heeft de
ondernemer nodig om zijn talent te delen en de ondernemer heeft de kunstenaar nodig als kruisbestuiving voor zijn creativiteit.
Naar het voorbeeld van andere kringen zal de Ondernemingsclub
Mons 2015 de banden tussen de zakenlui uit de regio nauwer aanhalen en
hen helpen bij de opbouw van een gezamenlijke toekomst.

— Onderhoud met Éric Domb
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Le BAM
rue Neuve, 8, 7000 Mons
— p.18

2

Les Anciens Abattoirs
rue de la Trouille, 17,
7000 Mons — p.21

3

Le Beffroi
— p.26

4

Mundaneum
rue de Nimy, 76, 7000 Mons
— p.37

11 8

Mons Memorial Museum
Boulevard Dolez, 7000 Mons
— p.56

4

5

6

Musée du Doudou
Jardin du Mayeur, Grand’Place,
7000 Mons — p.56

7

L’Artothèque
rue Claude de Bettignies, 3,
7000 Mons — p.56

8

Arsonic
rue de Nimy, 138, 7000 Mons
— p.57

9

Le Manège de Sury
rue des Droits de l’Homme, 4,
7000 Mons — p.57

10

La Maison Losseau
rue de Nimy, 37, 7000 Mons
— p.58

11

Le 106
rue de Nimy, 106, 7000 Mons
— p.58

12

Le Carré des Arts
rue des Sœurs Noires, 4a,
7000 Mons — p.58

13

L’Alhambra
rue du Miroir, 4, 7000 Mons
— p.59

14

La Maison Folie
rue des Arbalestriers, 8,
7000 Mons — p.80

15

MICX
Het gebouw is gelegen tussen
het stadscentrum en de Lotto
Mons Expo, in de buurt van het
station. www.artexis.be
— p.40

16

Jellycube studio
Boulevard Initialis, 1,
7000 Mons — p.48

Voorzitterschap van de Club des Entreprises/Ondernemingsclub Mons 2015
Stichtte in 1994 het Parc Paradisio, in 2010 omgevormd tot Pairi Daiza
Voorzitter van de Union wallonne des Entreprises (UWE) van 2006 tot 2009
Manager van het Jaar in 2007
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AGENDA

E E N I N I T I AT I E F V A N

De selectie van WAW

PROPULSE
FESTIVAL
Van 3 tot 7 februari 2015

DERDE EDITIE VAN PROPULSE, TREFPUNT VOOR
DE PODIUMKUNSTEN
Toneel, dans, circus. En muziek. Heel veel muziek. Pop, rock,
punk, folk, electro, klassieke muziek, Franse muziek (maar
van bij ons!), wereldmuziek. En op drie plekken: Flagey maakt zich
op voor de klassieke muziek, de Botanique voor alle andere genres
en de Hallen van Schaarbeek voor de podiumkunsten. Apaches,
Castus, The Feather, Le Colisée, Electric Château, Jane Doe & the
Black Bourgeoise, Thibet, Frank Shinobi, Crystal & Runnin’ Wild…!

www.propulsefestival.be
8

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM
D’AMOUR DE
MONS
Van 20 tot 27 februari 2015

www.fifa-mons.be

www.sondron.be
9
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High Tech

Google
MICX

Knauf & Franki
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p.51

Erfgoed

p.60
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Keramis &
Gedaanteverandering
in Mons
Het Domein van Seneffe,
het Internationaal
Museum van het
Carnaval en het Masker,
en het Ecomuseum van
Bois-du-Luc

DOSSIER

p.71

VOTRE ESPACE DE VIE
OUVERT SUR LA VILLE.

p.71

Hét cultuurevenement
van het jaar!

GOEDE PLAASTSEN
p.89

Gastenkamers

p.95

Couvert

p.98

Smaken

T. +32 (0)4 222 94 94 A. Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liège W. crowneplazaliege.be

Mariage

Mons 2015

Le Temps Différent en
la Ferme de l’Abbaye
Saint-Feuillien
La Table du Boucher en
Le Faitout
Car d’OR

De artikelen met dit logo
(
) werden vertaald door Miles
Translations. www.milesgroup.be
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FANNY
BOUYAGUI

De subversieve
I Mélanie Noiret // V Anthony Dehez © dbcreation.be

De Franse plastisch kunstenares
Fanny Bouyagui, benoemd tot
‘Medeplichtig kunstenaar’ van
Mons 2015, kreeg in het kader
van ‘Mons, culturele hoofdstad
van Europa’ een eenvoudige
opdracht: ‘de jeugd bederven’.
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Tendens

A

ls je de naam van Fanny Bouyagui leest in
een of andere communicatie rond dit evenement, is die vaak verbonden met het begrip
‘priesteres’. Fanny heeft wel wat van een
vrouwelijke goeroe: ze trekt meteen de aandacht omdat
ze groot, zwaar en getatoeëerd is. Maar het is vooral
haar persoonlijkheid en haar talent die de aandacht van
het publiek trekken. Deze vrouw uit Roubaix is 54 en
na zowat dertig jaar werk kan ze terugblikken – en wellicht ook vooruitblikken – op een rijk parcours waarin
vele kunstvormen en vele stijlen door elkaar lopen. Om
te veralgemenen en zelfs om het eenvoudig te stellen,
kunnen we zeggen dat Fanny Bouyagui een plastisch
kunstenares is. Toch is die term te beperkt als je ziet op
hoeveel terreinen ze de voorbije jaren haar stempel gedrukt heeft: modedefilés, multimedia-installaties, performances, tentoonstellingen, enzovoort.
Levende spektakels
Eigenlijk is Fanny modeontwerpster. Ze behaalde een
diploma kledingontwerp aan wat tegenwoordig bekend
staat als de Hogere Kunstschool van Nord-Pas-de-Calais

Tendens

Dunkerque-Tourcoing. In 1991 richt ze haar vereniging
Art Point M op, waarvan ze artistiek directeur wordt
en dat ze vestigt in een oude stoffenopslagplaats in
Roubaix. Samen met haar (momenteel) zeven medewerkers, zonder de zes mensen van de technische ploeg mee
te tellen, heeft Fanny tal van artistieke projecten opgezet: voorstellingen, performances, evenementen… Een
van haar grootste producties was haar deelname in 1998
in Maubeuge aan het festival Les Inattendus, een van de
eerste straatkunstenfestivals, gecreëerd door Didier
Fusillier, directeur van de Manege in Maubeuge en die
vanaf 2002 zijn programmatie en zijn communicatie
afgestemd heeft op die van de Manege in Mons. De banden met Mons zijn er dus.
Om op Fanny en Art Point M terug te komen, de
ontmoetingen en projecten volgen elkaar op. In 1999 is
er de multimediavoorstelling ‘Quelques Gens de Plus ou
de Moins’. Die komt er na een ontmoeting met Didier
Thibaut, directeur van ‘La Rose des vents’, dat is de
‘Scène nationale Lille Métropole’ in het Franse
Villeneuve d’Ascq. Een vreemde voorstelling waarin het
publiek rechtstreeks geconfronteerd wordt met acteurs
in een bijzondere en doorgaans bevreemdende of ontroerende situatie. Dat kan een cabaretzangeres zijn, een
stripteaseuse, een vrouw in een luipaardpak. En dat alles
in de besloten wereld van een houten doos om de bezoe-

© Art Point M

Voor al die creaties en nog
veel meer, werd Fanny
Bouyaguy in 2013 benoemd
tot ridder in het ‘Légion
d’honneur’.
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© Art Point M

Fanny speelt met de
verhoudingen tussen de kijker
en de acteur, ze beraamt
onderzoek naar een
verrassend en ontregeld
universum.

ker over te laten aan zijn verlangens, zijn
angsten, zijn waarheden en zijn leugens. Dit
is Fanny Bouyagui ten voeten uit: ondervragen, in twijfel trekken, choqueren, maar
nooit zomaar. Fanny speelt met de verhoudingen tussen de kijker en de acteur, ze beraamt onderzoek naar een verrassend en
ontregeld universum. En dat doet ze allemaal
terwijl ze uiteraard haar ervaring in de modewereld als steun gebruikt.
In 2001 vindt ze ‘I have a dream’ uit, met
de hulp van Jean Blaise. In deze voorstelling
dompelt de directrice van Art Point M de
toeschouwer onder in een volledig witte
omgeving met een mengeling van video’s en
© Art Point M
elektronisch geluid. Achter ramen maken
vrouwen zich langzaam op als mannequin,
waardoor ze de indruk geven dat ze op een podium
staan, maar het kunnen ook hoeren zijn. De kijker ziet
wat er gebeurt, maar hij doet zelf ook mee. Op die manier wil Fanny Bouyagui de schijnwereld en de dictatuur
van de schoonheid aanklagen. ‘Ik werk veel met het lichaam
en vooral met het thema van het dwangmatig gelijk maken
van elk vrouwelijk lichaam. Ik werk ook geregeld rond voeding, de dictatuur van het mager zijn, de angsten voor de
regels die de maatschappij ons oplegt’. Ook de muziek speelt
een belangrijke rol in het werk van Fanny. In het begin
van de jaren 2000 ontwikkelt ze de Laboratoire Factory,
een tijdelijke elektronische club die ze uitdacht voor
Rijsel 2004, culturele hoofdstad van Europa. Daaruit
vloeide dan het N.A.M.E. festival voort (Nord Art
Musique Electronique), dat zijn tiende editie vierde in
september 2014.
Maar Fanny, dat is ook ‘Violences commerciales’ voor
het Vijfentwintigste uur van het Festival van Avignon
2005, of de kamers van Hotel Europa in de Gare SaintSauveur in Rijsel in 2009, 2010 en 2011, haar samenwer-

king met Lille 3000 en dan vooral de openingsstoet aan
de zijde van Jean-Charles de Castelbajac. Fanny is ten
slotte ook ‘NAINPORTEKOI’, de grootste actie ter wereld voor de individuele aanpassing van tuinkabouters.
Kortom, Fanny is niet de eerste de beste. Trouwens, voor
al die creaties en nog veel meer, werd ze in 2013 benoemd tot ridder in het ‘Légion d’honneur’.
Fanny en Mons 2015
Fanny Bouyagui werd, gepokt en gemazeld door grote
evenementen en goed op de hoogte van wat er in
Henegouwen gebeurt, rechtstreeks door Yves Vasseur
uitgenodigd om haar speciale toets te verlenen aan Mons
2015. Er werd aan haar gevraagd om de jonge generatie
te inspireren om die zo naar 2016 te leiden. Van de vijf
projecten die ze heeft voorgesteld, zijn er uiteindelijk
drie geselecteerd. Ze wordt ambassadrice van Lille 3000
in Maison Folie, tuinbouwer van de zonnebloemen op
de Grote Markt van Mons en chef van de grote poëtische
manifestatie ‘Mon(s) Idéal’.
15
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Fanny zal dus ook tuinbouwer
worden om de installatie te
organiseren van een reusachtig
labyrint van 15.000 zonnebloemen
op de Grote Markt van Mons. In
juli 2015 zal dat tien dagen lang
toegankelijk zijn.

Op de openingsavond, op 24 januari vinden we haar dus
terug in Maison Folie waar zij helemaal op haar eigen(zinnige) manier een parcours zal samenstellen. ‘Het publiek zal een parcours volgen door het hele huis. Eerst in de
tuin waar de bezoekers gevraagd wordt een boodschap op
linten te schrijven die wij dan ophangen in de bomen. Er zullen
2015 kaarsjes branden, een universum gemaakt van spiegels,
optredens en muziek. Op de eerste verdieping kunnen de bezoekers sprookjesfiguur Ezelsvel ontmoeten, is er een tentoonstelling van hedendaagse fotografie en begeleidt een reeks
waanzinnige figuren hen naar de uitgang’, legt ze verder
uit. ‘Voor “L’Ailleurs en Folie Lille”, heb ik gezorgd voor een
kunst- en modedefilé, maar ook voor kookcursussen voor
kinderen. Die kunnen dan het avondeten voor hun ouders
klaarmaken. Ik organiseer ook een maaltijd met koks uit
Rijsel. Plastisch kunstenaar Mimi de clown zal haar collages
tegen de muren plakken’, voegt ze er nog aan toe.
En dat is niet alles: Fanny zal dus ook tuinbouwer
worden om de installatie te organiseren van een reusachtig labyrint van 15.000 zonnebloemen (100 meter
lang en 30 meter breed) op de Grote Markt van Mons.

© Art Point M

In juli 2015 zal dat tien dagen lang toegankelijk zijn. ‘Ik
werk al twee jaar aan dit project. Ik kende er niets van, maar
nu weet ik heel wat over de verschillende soorten zonnebloemen, dankzij de hulp van tuinbouwers in de streek’.
Het laatste project met de stempel van Mons 2015
wordt de grote manifestatie ‘Mon(s) Idéal’. ‘Dat zal het
jaar afsluiten. Dat wordt al een stap naar het Mons van na
2015. Ik nodig de jeugd van Mons uit om in een stoet door de
straten te lopen met spandoeken met straffe slogans waarmee
ze uiting zullen geven aan hun wensen, hun toekomstvisie,
hun verwachtingen. Er komt ook nog een modedefilé, een stoet
over de wereld en de groten der aarde, maar waarbij alle
tijdperken door elkaar zullen lopen’.

© Art Point M

Art Point M ligt eveneens aan
de basis van het project
‘La Braderie de l'Art’: 24 u lang
creëren artiesten en designers
live kunstwerken met behulp
van gerecycleerde voorwerpen
en materialen.
www.labraderiedelart.com
© Philippe Bousbib
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Mon(s)Ideal © Quentin TOP
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MONS

VAN GOGH
IN DE BORINAGE

Henegouwen

De magistrale aftrap
van Mons 2015
Van 25 januari tot 17 mei 2015 belicht de tentoonstelling ‘Van Gogh in de
Borinage’, georganiseerd door BAM (Beaux Arts Mons) een weinig bekende
maar erg beslissende periode uit het leven van een van de grootste
schilders aller tijden: die waarin hij besluit om kunstenaar te worden en
zich de thema’s eigen maakt die zijn werk zullen bepalen.
I Laurence Blairon

E

r blijven maar weinig beeldmatige getuigenissen over van het verblijf van Vincent Van Gogh
in de Borinage, tussen december 1878 en oktober 1880. “Veel tekeningen zijn verloren gegaan
of vernietigd”, betreurt Sjraar van Heugten, commissaris
van de tentoonstelling en ex-directeur van de collecties
van het Van Goghmuseum in Amsterdam. “Niet te verwonderen”, verzekert hij. “Van Gogh was geen natuurtalent.
Hij was een autodidact die zichzelf een ijzeren discipline oplegde en tal van schetsen maakte om zijn techniek te verbeteren. Voor hem hadden die knullige tekeningen amper waarde.
Dat waren maar oefeningen.”
De tentoonstelling ‘Van Gogh in de Borinage’, meteen
de aftrap van Mons 2015, tekent een fascinerend portret
van de totstandkoming van een genie. Want het is tussen
al die zwarte smoelen, tussen de terrils en de huisjes van
de mijnwerkers dat een van de beroemdste artiesten ter
wereld zijn lot heeft ontdekt.

© Kröller Müller Muséum
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Mislukte predikant
Wanneer hij in het steenkoolbekken aankomt, is Vincent
Van Gogh 25 jaar. Net als zijn vader wil hij predikant
worden. Omdat hij zich het lot van de armsten aantrok,
aanvaarde bij een baan als evangelist in de protestantse
gemeenschap van Petit-Wasmes (het tegenwoordige
Colfontaine). Hij leest en bespreekt de bijbel bij de mijnwerkers. Met hen deelt hij algauw hun armzalige leven.
Hij zweert elke luxe af en schenkt zelfs zijn eigen kleren

© Kröller Müller Muséum

weg. Maar zijn gedrevenheid wordt maar matig op prijs
gesteld door de protestantse kerk die zijn contract niet
verlengt na zes maanden. “Deze schande valt in slechte aarde
bij zijn familie. Geschokt verzinkt Van Gogh in een depressie”,
vertelt Sjraar van Heugten. De jonge Nederlander verhuist naar Cuesmes (Mons), waar hij een tijdje de plaatselijke predikant helpt, maar zijn hart is er niet meer bij.
Zijn broer Theo, waarmee hij opnieuw contact heeft na
een jaar van stilte, zet hem aan om opnieuw te gaan tekenen. “Hij stuurt hem wat materiaal op, plankjes van de
19
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NAAR DE
TERRILS KWAM

tekencursus van Charles Bargue en reproducties van het werk
van schilders waarvan ze beiden de scènes over het leven van
arbeiders en boeren bewonderen, werk van Jean-François Millet
en Léon Lhermitte. Voor Vincent is dit een echte wederopstanding en het begin van een immense artistieke carrière.”
De kunst van het kopiëren
Van Gogh begint dan onuitputtelijk de schilderijen die
hem het meest aanspreken te kopiëren en opnieuw te
kopiëren. Hij begint ook naar de natuur te tekenen. “Zijn
eerste studies zijn bijzonder ontroerend, zelfs al herken je er
de hand van de meester nog niet in”, benadrukt Sjraar van
Heugten. De zeldzame tekeningen die bewaard zijn gebleven uit zijn beginjaren als kunstenaar vormen de
belangrijkste stukken van de tentoonstelling in het
BAM. De bezoeker zal, naast de meest geslaagde werken
die in leen zijn van het Amsterdamse Van Goghmuseum
en het Kröller-Müller Museum van Otterlo, (waaronder
De Zaaier) ook twee prachtige houtskooltekeningen kunnen ontdekken uit de periode 1879-1880 die uit de
National Gallery of Art van Washington komen. Alle
twee stellen ze bescheiden huisjes voor, het huis Magros
en het huis Zandmennik. Dat was een dierbaar thema voor
Van Gogh. Hij zal die huisjes trouwens later in verf vereeuwigen, bewijs daarvan het werk Rue à Auvers sur Oise,
uitgeleend door de Finse National Gallery.
Nog een ander werk trekt de aandacht, dat van de
Maaier met zijn sikkel, naar Les travaux des champs van
Millet. Van dat werk uit 1880 was iedereen dertig jaar
lang het spoor kwijt, tot Sjraar van Heugten het terugvond in een klein privémuseum in Japan. In Mons kan je
het bewonderen naast een olieverfschilderij dat bijna
hetzelfde personage voorstelt en dat door Van Gogh in
1889 werd geschilderd toen hij in Saint-Rémy de Provence
ging wonen. “Ze zijn voor het eerst verenigd”, glundert Sjraar
van Heugten, die er ons ook aan herinnert dat Van Gogh
op het einde van zijn leven opnieuw aangeknoopt heeft
met wat hij in het begin deed en opnieuw kopieën is gaan
schilderen. Maar deze keer wel met de perfecte beheersing
van een schilder aan de top van zijn kunnen.
Onvergetelijke Borinage
Vincent Van Gogh zal voor altijd heimwee blijven hebben naar de Borinage. Na 1880 komt hij zelfs twee keer
in de verleiding om ernaar terug te keren. ‘[Zeg hen] dat
ik gezegd heb dat ik de Borinage nooit vergeten ben en dat ik
het nog steeds graag terug zou zien’, schrijft hij aan een
Belgische vriend als hij het over twee oude bekenden
heeft. Daar is zijn roeping als kunstenaar voor het eerst
naar boven gekomen en hebben de thema’s die de basis
van zijn werk vormen (vooral het harde leven en de inzet
voor de minstbedeelden) duidelijk vorm gekregen.
De tentoonstelling in het BAM die het werk van Van
Gogh terugplaatst in de sociaal-economische context van
die tijd in de Borinage, toont meer dan 70 schilderijen,
tekeningen en brieven van de kunstenaar. “Die brieven zijn
bijna nooit getoond aan het publiek, want tot nog toe interesseerde die periode uit het leven van Van Gogh de meeste onderzoekers niet”, bekent Marije Vellekoop, directrice van de
artistieke afdeling van het Amsterdamse Van
Goghmuseum. “Mons 2015 was een gelegenheid om wat meer
doorgedreven onderzoek te gaan voeren”, voegt ze eraan toe.
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De brieven van Vincent Van Gogh worden in schaars
verlichte uitstalramen tentoongesteld, om de inkt te beschermen. ‘Dit zijn uitzonderlijke documenten, want herinner
je dat na zijn mislukte pastorale avontuur, Van Gogh besloten
had om alle contact met zijn familie gedurende een jaar te
verbreken. In het BAM tonen we zeven brieven, waarvan er vijf
zijn die hij schreef op het einde van zijn verblijf in de Borinage’,
verduidelijkt Marije Vellekoop. Die brieven tonen een
slagvaardige Van Gogh, die zijn energie heeft teruggevonden maar die toch ook tot rust is gekomen. ‘Ik kan niet
uitleggen hoe blij ik me voel dat ik opnieuw ben gaan tekenen’,
schrijft hij in 1880 aan zijn broer Theo. En hij dringt wat
aan: ‘Als ik me niet vergis heb jij Les travaux des champs
nog van Millet. Zou je de goedheid willen hebben om me dat te
lenen… en per post op te sturen?’ ‘Ik voel de behoefte om figuurtekenen te studeren op het werk van meesters als Millet, Breton,
Brion et Boughton’. Het vervolg kennen we.
In het spoor van Van Gogh
Om de terugkeer van Van Gogh naar zijn geliefde
Borinage te vieren, nodigen Mons 2015 en zijn partners
de bezoekers uit om in zijn voetstappen rond te wandelen.
De renovatie van twee huisjes waar de kunstenaar gewoond heeft, in 1878 in Colfontaine en in 1880 in
Cuesmes, heeft inmiddels een aanvang genomen. De ontdekking van deze historisch geladen locaties maakt de
ervaring van de tentoonstelling in het BAM volledig.
In de loop van het jaar zijn er binnen Mons 2015,
culturele hoofdstad van Europa nog andere activiteiten
voorzien rond de persoon en het werk van Vincent Van
Gogh. Zo wordt er op de Grote Markt van Mons in juli
een verrassend plantaardig labyrint gebouwd met 8.000
reusachtige zonnebloemen. Een kortfilmfestival zal dan
weer plezier doen aan de filmliefhebbers.

Vincent Van Gogh en Kirk Douglas zijn
twee grote namen die elk een
onuitwisbare stempel gedrukt hebben
in het geheugen van de Borinage.
Het is in elk geval daar gebeurd,
in het tijdsbestek van nauwelijks een
filmopname.
I Mélanie Noiret

D

e bevolking van de Borinage moet nogal hebben staan kijken, toen op een septemberdag
in 1955 het laatste neerstreek wat je kan verwachten in een streek die helemaal rond
steenkool draait: een hele productieploeg van een grote
Amerikaanse filmmaatschappij. Met aan het hoofd twee
hele grote namen uit Hollywood: acteur Kirk Douglas
en regisseur Vincente Minelli.
Aan de basis van hun aanwezigheid lag een tamelijk
onbelangrijk feit. Een vriend van Kirk Douglas had hem
gewezen op een opvallende gelijkenis tussen hem en die
andere beroemdheid, Vincent Van Gogh. Toen dat bleek
te kloppen, werd de acteur daar erg door geraakt. En na
wat opzoekwerk werd hij zo gepassioneerd door het
onderwerp, dat hij de rechten kocht van een van de biografieën van de schilder om er een film van te maken.
Kirk Douglas richtte meteen een productiemaatschappij
op en nam contact op met de vijf belangrijkste filmmaatschappijen die in die tijd de hele Amerikaanse cinema
beheersten. MGM, de grootste maatschappij besloot om
zijn indrukwekkende portemonnee open te trekken voor
het project van Douglas. Een project met een zekere

RENSEIGNEMENTS

‘Van Gogh in de Borinage.
De geboorte van een kunstenaar.’
Van 25 januari tot 17 mei 2015
Van dinsdag tot zondag van 10 tot 18u.
BAM (Beaux-Arts Mons)
Rue Neuve, 8 – B-7000 Mons

www.bam.mons.be

© Rino Noviello

omvang, want in plaats van te gaan filmen in een vertrouwde studio-omgeving, trokken ze naar Europa, naar
de plaatsen waar Van Gogh had geleefd. Wat studio-opnames betreft, na wat rondvraag werd de regie van de
film toevertrouwd aan Vincente Minelli, een regisseur
die tot dan toe nog nooit buiten de studiomuren had
gewerkt.
Ondanks zijn gebrek aan ervaring met buitenopnames
stond hij er toch op om deel uit te maken van dit avontuur. Hij maakt overigens een werk over kleur en hoe
kan je dat beter doen dan met een film over een schilder,
Van Gogh notabene, om zijn studie over kleur te verfijnen. Vanaf dan is alles klaar om te beginnen aan het
grote filmavontuur van Lust for life (Nederlandse titel:
Het leven van Vincent Van Gogh). Ze vertrekken naar
Europa met als eerste halte het zuiden van Frankrijk. ‘De
opnames begonnen in Frankrijk en eindigden in de Borinage.
Dat is de omgekeerde chronologie van in de film, want die
begint als Vincent Van Gogh, Kirk Douglas dus, in België is
en als de schilder, toen predikant, zich meer en meer aan zijn
kunst begint te wijden’, legt Philipe Reynaert, directeur
van Wallimage uit. ‘Je kan je de verbazing voorstellen van
de mensen in de buurt als ze daar die hele Amerikaanse bende
zien toekomen. Voor Hollywood zijn dit de gouden jaren, in
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Kirk douglas
De kans was vrij groot dat er nog
enkele mensen zijn die er toen
ook bij waren. Om hen terug
te vinden heeft een oproep naar
getuigen gelanceerd.

degelijk om een coproductie Mons 2015/
Warner, wat toch heel uitzonderlijk is’.
Half februari mogen we ons dus aan
een avant-première verwachten van
de gerenoveerde film. Dan volgen nog vier andere vertoningen, maar die datums staan nog niet vast. ‘Ik had
Kirk Douglas willen uitnodigen, maar de acteur is heel oud
en kan niet meer reizen. Maar zijn zoon, Michael Douglas
heeft al laten weten dat hij het een eer zou vinden om naar
Mons te komen. Ik wacht op een aantal datums om de première
te kunnen vastleggen’.
Wie heeft Kirk Douglas gezien?
Omdat de opnames plaatsvonden in 1955, was de kans
vrij groot dat er nog enkele mensen zijn die er toen ook
bij waren. Om hen terug te vinden heeft de ploeg van
Philippe Reynaert een oproep naar getuigen gelanceerd:
‘Wie heeft Kirk Douglas gezien’? Daarop is een hele reeks
antwoorden gekomen. Van de vijftig mensen die op de
oproep zijn afgekomen werd er een twintigtal geselecteerd, mensen met scherpe en relevante herinneringen.
‘Het gaat om mensen die in de film gefigureerd hebben, of die
op de een of andere manier de filmploeg hebben ontmoet. Voor
sommigen was dit het avontuur van hun leven. Er zijn er die
minutieus alle materiële souvenirs hebben bewaard van die
enkele dagen. Zo is er een vrouw die nog altijd het poesiealbum
heeft waar Kirk Douglas iets voor haar in schreef. Een oude
Poolse arbeider die toen in de film figureerde, heeft wel iets
heel bijzonders bewaard. Voor die paar dagen werk, werd hij

© Warner Archives

alle betekenissen van het woord. Terwijl de Borinage toen
zowat de armste streek was van België, ze zaten midden in de
steenkoolcrisis. De ontmoeting van die twee werelden moet
iets onwaarschijnlijks geweest zijn’.
Een tweede leven voor Lust for life
Philippe Reynaert had nooit gedacht dat hij zoveel zou
kunnen halen uit deze onwaarschijnlijke ontmoeting
tussen de glitter en de steenkool. De directeur van
Wallimage en filmcriticus werd twee jaar geleden aangetrokken om een cinemaproject uit te werken voor
Mons 2015, culturele hoofdstad van Europa. Hij had geen
idee wat hij zou kunnen voorstellen. ‘Onze eerste ideeën
waren wat ik noem verkeerde goede ideeën. Een documentaire
over Mons, een scenariowedstrijd, enzovoort. Toen zijn we op
dat verhaal van Lust for life gestuit. Ik had gedacht dat ik in
die film slechts een paar korte scènes zou vinden die hier in
België gedraaid waren. Maar in werkelijkheid gaat het over
19 minuten. Een echte verrassing. We hebben samengewerkt
met de Cinematheek in Brussel, met de Nationale Bibliotheek,
maar ook met de Oscarbibliotheek in Hollywood. Die bestaat
echt. Die bibliotheek is niet erg bekend, maar ze bewaart de
archieven van alle films die ooit genomineerd zijn voor een
Oscar. Niet alleen de films zelf, maar alles wat tot die film
heeft bijgedragen, dus de tekeningen, de kostuums, allerlei
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door de filmmakers vergoed. Op twee, drie dagen verdiende
hij twee derde van wat hij toen maandelijks aan huishuur
betaalde. Maar in de plaats van dat welgekomen geld goed te
gebruiken, heeft hij die briefjes bewaard. Hij heeft ze mij
getoond, er is niets uitgegeven. Hij heeft dat geld als souvenir
bewaard. Toch een bewijs dat die opnames hart en ziel beroerd
hebben van de mensen die het hebben meegemaakt’. Er zijn
zo veel souvenirs en ontroerende getuigenissen dat ze
onderwerp worden van een tentoonstelling die in de
Slachthuizen van Mons zal plaatsvinden, samen met een
tentoonstelling over de filmopnames zelf. ‘Het wordt een
tentoonstelling voor een groot publiek over het buitengewone
verhaal van een Hollywoodopname in de Borinage met video-opnames van die getuigen,’ legt Philipe Reynaert uit.
Nadat ze al dat gevoelige materiaal hadden gevonden,
werd er immers ook beslist om een documentaire van
26 minuten te maken over die getuigen. Philippe
Reynaert regisseert hem samen met Henri de Gerlache.
‘We hebben de – zoals we al dachten - inmiddels heel oude
getuigen geïnterviewd. We hebben ze gefilmd op de plaatsen
waar destijds hun ontmoeting plaatsvond met de filmploeg.
Maar een van de meest ontroerende momenten was toen we
afgelopen zomer voor hen op het plein van Grand-Hornu een

©Rino Noviello

© Warner Archives

documenten, … Een echte schatkamer en bijzonder goed bewaakt ook. Toen ik daar binnenliep werd ik bewaakt als in
een bankkluis’. En hij gaat verder: ’We hebben verkregen
van Warner, de opvolgers van MGM die nu over de rechten
van de film beschikken, dat zij nieuwe negatieven zouden laten
trekken. Dat is op dit moment aan de gang. Dat is een artistiek
en tegelijk wetenschappelijk werk, dat verplicht in de VS moet
worden uitgevoerd, maar gecoördineerd wordt door de
Koninklijke Belgische Cinematheek. Het gaat hier dus wel

©Rino Noviello
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Nu is het hier in de streek de gewoonte
dat de mensen, als het mooi weer is, buiten
op een stoel voor hun deur gaan zitten.
Voor deze privé filmvertoning hebben we
hen allemaal andere stoelen gegeven.
Die verschillende stoelen vormden allemaal
samen een symbool van verankering in
de Borinage.

©Rino Noviello

We hebben de getuigen gefilmd op de
plaatsen waar destijds hun ontmoeting
plaatsvond met de filmploeg.

©Rino Noviello

24

speciale visie georganiseerd hebben. De grootte van het beeld
kwam precies overeen met die van het scherm. In het donker
leken de beelden in de lucht te zweven. Nu is het hier in de
streek de gewoonte dat de mensen, als het mooi weer is, buiten
op een stoel voor hun deur gaan zitten. Voor deze privé filmvertoning hebben we hen allemaal andere stoelen gegeven. Die
verschillende stoelen vormden allemaal samen een symbool
van verankering in de Borinage. Het was de bedoeling om de
mensen, hun gezichten, hun uitdrukkingen te filmen. Om hun
emoties te vatten terwijl ze naar de film aan het kijken waren
als ze bijvoorbeeld zichzelf herkenden in een bepaalde scène.
Om een goed resultaat te krijgen, hebben we de eerste 20 minuten van de film verschillende keren na elkaar getoond. Toen
we tevreden waren met het resultaat, hebben we voorgesteld
aan wie dat wilde, om de hele film uit te kijken. Maar dat
waren oude mensen en het was al heel laat, dus dacht ik dat
er niemand zou blijven. Toch is meer dan de helft tot een uur
’s nachts blijven zitten om de film helemaal te zien’, herinnert
Philippe Reynaert zich, nog altijd ontroerd en met een
glimlach om de lippen. De documentaire brengt acht
getuigen en drie filmspecialisten samen. Voor de tentoonstelling werd er een beroep gedaan op vijftien ge-

©Rino Noviello

tuigen. Ook niet te missen: om nog meer waarde te
geven aan het werk dat in de restauratie van deze film
werd gestopt, brengt Warner vanaf 11 februari 2015 een
dvd-box uit met blu-ray en bonusmateriaal, samen met
een boekje dat door de stichting Mons 2015
ondertekend is.
INLICHTINGEN

Tentoonstelling Hollywood aan
de voet van de terril
Van 21 februari tot 17 mei 2015
Koelkast van de Oude Slachthuizen
Rue de la Trouille, 17
B-7000 Mons

www.abattoirs.mons.be
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CONCEPT

MONS

MONS STREET
REVIEW

Een interactieve
en verrassende
wandeling in
de stad

Henegouwen

Anthony Dehez©dbcreation.be

Met Mons Street reView zal je de
inwoners van Mons in de meest
vreemde houdingen en outfits kunnen
ontdekken.

Anthony Dehez©dbcreation.be

I Mélanie Noiret

G

edurende de zomer en de herfst van 2014 zijn
tientallen straten en pleinen van het centrum
van Mons omgetoverd tot wel heel bijzondere opnamelocaties. Het unieke project
Mons Street reView wil interactieve wandelbeelden van
de stad maken, gemodelleerd op de bekende street-views
van Google. Het Franse collectief X/tnt* gebruikt dezelfde meeslepende digitale cartografische technologie,
om er dan beter mee te kunnen spelen. Met Mons Street
reView zal je de inwoners van Mons in de meest vreemde
houdingen en outfits kunnen ontdekken.
Heel concreet heeft een bijzonder voertuig, de ‘Lady
Bug’, uitgerust met een camera, op bepaalde dagen tussen
mei en oktober 2014, 360° beelden genomen in meer dan
10 kilometer straten van Mons. Volgens de initiatiefnemers, Antonia Taddei en Ludovic Nobileau, was het de
bedoeling om de essentie te vatten van het leven in Mons
en om aan de stad een bijzondere zichtbaarheid te geven.
Dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder de actieve
deelname van de bevolking. Alle leeftijds- en beroepsgroepen door elkaar werden dus uitgenodigd om deze

* Mons Street reView is een coproductie Mons 2015 X/tnt

in samenwerking met Technocité.
Anthony Dehez©dbcreation.be
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Momentopname op de set
van 11 oktober 2014, toen de
tuin van het Belfort werd
omgetoverd tot een
vliegveld voor engelen!
Anthony Dehez©dbcreation.be

© Bram Goots

ervaring mee te beleven en om de hoofdrol te spelen in
deze reeks happenings. Los van dit collectieve en symbolische gebeuren, zal dit project ook een unieke zichtbaarheid van Mons geven op het internet. Dankzij de
technologie van Google Maps en de API Street View
wordt de stad onsterfelijk gemaakt. Voor het publiek is
het een beetje een geschifte manier om de stad te bezoeken en haar inwoners te ontmoeten.
Het project Mons Street reView past overigens naadloos in het basisidee van Mons 2015, namelijk het huwelijk tussen cultuur en technologie. Daarom is het
digitale gedeelte van het concept uitgewerkt in workshops van het opleidingscentrum Technocité, dat een
Dit ongewone voertuig
('Lady Bug') boven op een
cart is uitgerust met een
camera, waarmee het
360°-foto’s kan maken in de
straten van Mons. Over een
afstand van ruim 10 km kon
het de ziel van Mons
vastleggen en de stad een
unieke zichtbaarheid geven.

X/tnt

expert is in het beheer van de kennis van nieuwe technologieën. Voor de deelnemers was het vooral interessant om toegang te hebben tot de beste technologie op
het vlak van digitale cartografie en 360° video.
In afwachting van het eindresultaat dat online zal
staan vanaf januari 2015 (gewoon ‘Mons’ intikken in de
zoekmodule van Google Maps), toont WAW u al een
paar beelden van de verschillende opnames.

www.technocite.be

X/tnt is gespecialiseerd in tijdelijke ingrepen in openbare ruimtes. Met Stress Free mikken
ze erop om alle stress uit de stad te verdrijven als een eerste ecologische voorwaarde door
gebruik te maken van tijdelijke artistieke interventies. Met deze interactieve situaties in het
stadsuniversum eist X/tnt opnieuw het bezit op van de openbare ruimtes en wordt de stad
opnieuw uitgevonden. www.xtnt.org

© Bram Goots
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Anthony Dehez©dbcreation.be

Alle leeftijds- en beroepsgroepen door
elkaar werden dus uitgenodigd om deze
ervaring mee te beleven en om de hoofdrol te
spelen in deze reeks happenings.

© Bram Goots

Het project Mons Street reView
past overigens naadloos in
het basisidee van Mons 2015,
namelijk het huwelijk tussen
cultuur en technologie.

Anthony Dehez©dbcreation.be
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PORTFOLIO
CHARLEROI
Henegouwen

Musée de
la Photographie
DE NIEUWE TENTOONSTELLINGEN
TOT 17 MEI 2015

GARRY WINOGRAND
(1928-1986)
Women are beautiful

COLLECTIES VAN DE
OOSTERSE BIBLIOTHEEK
VAN DE UNIVERSITÉ
SAINT-JOSEPH IN BEIROET
De Armeniërs, beelden van een
lotsbestemming (1906-1939)

COLIN DELFOSSE

De Amazones van de PKK

Anoniem
Armeense wezen in Tarsus na de
moordpartijen in Adana, 1909.
↑
Colin Delfosse
Uit de reeks
‘De Amazones van de PKK’
© Colin Delfosse
→

INLICHTINGEN

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11
B-6032 Charleroi
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
Garry Winogrand
Uit de reeks
‘Women are beautiful’
© Garry Winogrand
→

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

www.museephoto.be
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Antoine Poidebard
Twee Armeense scholieren
in Tokat.
←
Anoniem
Het Armeense plaatsje Hadjin
(Cilicië)
↓

Colin Delfosse
Uit de reeks
‘De Amazones van de PKK’
© Colin Delfosse
↓

Garry Winogrand
Uit de reeks
‘Women are beautiful’
© Garry Winogrand
←

34

35

Business

nr.27

nr.27

HIGH TECH

– 02
BUSINESS

HET MUNDANEUM

36

De gedaanteverandering
gaat haar gang

MONS
Henegouwen

Het Mundaneum, dat al enkele jaren de bijnaam ‘Google op
papier’ draagt, gaat helemaal mee in de dynamiek van Mons 2015
en opent opnieuw zijn deuren met een grote tentoonstelling over
informatie in de breedste zin van het woord.
I Maaike van Eijk // V Mundaneum
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M

et zijn zes kilometer aan archief en
Universeel Bibliografisch Repertorium
met twaalf miljoen steekkaartjes wordt
het Mundaneum vaak de voorloper van
het internet genoemd. Al bij de oprichting van het museum was het doel om alle kennis van de wereld te verzamelen en te indexeren. Een wereldcatalogus en niets
minder. Alle documenten over alle onderwerpen en van
alle tijden worden opgeslagen in wat Paul Otlet en Henri
La Fontaine in 1895 hebben opgericht als opvolger van
de internationale dienst voor bibliografie. Dit project
van de twee Belgische juristen en utopisten wil alle kennis van de hele wereld bijeenbrengen en die vooral classificeren volgens de universele decimale classificatie
(UDC), een systeem dat speciaal voor dit doel werd ontwikkeld. Want zo veel mogelijk door de mens geproduceerde informatie classificeren heeft alleen maar zin als
al dat verzamelde materiaal beheerd kan worden, en
vooral snel kan worden teruggevonden.
Het Mundaneum wordt geregeld aangehaald als de
eerste zoekmachine van de geschiedenis en is de enige
plaats ter wereld waar men echt fysiek kan binnenstappen in een soort tastbaar algoritme waar men letterlijk
de resultaten van een zoekactie met de vingers kan aanraken. Dit instrument dat zich inzet voor de vrede door
informatie beschikbaar te maken, staat tijdens de eerste
helft van de 20ste eeuw aan de wieg van internationale
humanistische organisaties die zich toeleggen op broederschap en het delen van kennis. Vanaf 1920 betrekt

GOOGLE EUROPE
STRIJKT NEER IN
MONS
William Echikson, hoofd
Data Centre Community
Relations van Google
Europe kende het Mundaneum niet voor hij een paar
jaar geleden naar België
kwam, maar heeft de
filosofie van het museum
heel snel leren waarderen.
“We hebben binnen korte
tijd contact gelegd met de
managers van de instelling
en daar is een verrijkende

Het Mundaneum wordt geregeld aangehaald als de eerste
zoekmachine van de geschiedenis en is de enige plaats ter
wereld waar men echt fysiek kan binnenstappen in een
soort tastbaar algoritme waar men letterlijk de resultaten
van een zoekactie met de vingers kan aanraken.

Alle documenten over alle
onderwerpen en van alle tijden
worden opgeslagen in wat Paul
Otlet en Henri La Fontaine in
1895 hebben opgericht als
opvolger van de internationale
dienst voor bibliografie.
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samenwerking voor beide
partijen uit voortgekomen.
Met onze vestiging in
Henegouwen willen we
samen met lokale culturele
actoren activiteiten
ontwikkelen en de band met
het Mundaneum bleek
meteen vanzelfsprekend.
We hebben verschillende
gerenommeerde sprekers
uitgenodigd, zoals Alex
Wright die het samen met
professor Boyd Rayward
gehad heeft over de
vergeten vaders van het
internet”. Google, dat al een
paar jaar aanwezig is in
Mons, heeft ook geïnvesteerd in verschillende
culturele blikvangers in de

het tijdelijk een vleugel van het Jubelparkmuseum in
Brussel. De collecties worden er tentoongesteld in de
geest van de grote wereldtentoonstellingen uit die tijd.
Het Mundaneum bevindt zich nu al vele jaren in het
centrum van Mons. Momenteel wordt er hard gewerkt
om het te moderniseren en om meer bezoekers te kunnen ontvangen. “Het archiefcentrum krijgt een tweede jeugd
en zal over meer ruimte beschikken. Want dat is altijd doorslaggevend voor dit soort instellingen”, merkt Emilie Thiry
op, hoofd communicatie van het Mundaneum. Op termijn zal het centrum beschikken over een grote ondergrondse corridor waar, over ongeveer 500 m², schatten
aan gegevens zullen worden opgeslagen, de fameuze big
data. Een moderne ontvangstruimte voor onderzoekers,
rondleidingen voor het publiek en een geavanceerde
digitaliseringsdienst voor documentair erfgoed zullen
de renovatie compleet maken.
In de lente van 2015 openen de deuren dan eindelijk
voor het publiek met de tentoonstelling Mapping
Knowledge. Dat wordt een duik in de voorstelling van
informatie, om te begrijpen hoe de mens altijd al geprobeerd heeft informatie leesbaar en begrijpelijk te maken.
“Door iconografie en infografie wordt getoond hoe informatie,
om begrepen en geïntegreerd te worden, altijd gebruik heeft
gemaakt van verschillende beeldtalen. Het is tegenwoordig
belangrijk, zeker als we zien wat een enorme hoeveelheid
informatie er dagelijks beschikbaar is, om uit te leggen hoe
we die informatie beter kunnen onderzoeken, begrijpen en
vooral gebruiken.”
Een bezoeker die grasduint door de kaartjes met gegevens, wordt door de tentoonstelling echt ondergedompeld in een visueel universum dat vele gelijkenissen
vertoont met de principes van de geometrische abstrac-
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Borinage. Daarnaast heeft
het concern met een
grappige versie van Google
Street View een interactief
bezoek aan de stad mogelijk
gemaakt, zij het een beetje
gek. Heel gek zelfs. “Voor
ons is Mons 2015 een mooie
gelegenheid om verschillende culturele projecten te
ontwikkelen en banden aan
te knopen met verschillende
lokale partijen. Dat worden
we heel enthousiast van”,
besluit William Echikson.

tie, die ook gebruikt werden door Mondriaan, Malevitch
of andere moderne kunstenaars. Tegenover de digitale
revolutie moet het Mundaneum zich blijven profileren
als een plek waar geëxperimenteerd wordt, waar erfgoed
en technologische vernieuwing elkaar ontmoeten, terwijl het ook nog zijn hoofdtaak blijft vervullen, namelijk
voorlichting en educatie.

INLICHTINGEN

Tijdens de werkzaamheden vindt
het activiteitenprogramma plaats
op andere locaties. Meer informatie on
uw website.

www.mundaneum.org
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dat Mons haar plaats verdient op de wereldkaart. Wedden dat
het fantastische programma Mons 2015 de internationale
uitstraling van de stad nog zal versterken?” De inbedding
van het MICX tussen de oude stad en het commercieel
centrum Grand Prés, waar een campus zit en een aantal
innovatieve bedrijven die zich op het buitenland richten,
zal de deuren nog verder openen.

Het nieuwe congrescentrum
dat ontsproten is aan het
brein van architect Daniel
Libeskind verbindt het oude
met het nieuwe stadsdeel.
Het rijst op naast het station,
dat zelf in volle renovatie is,
en wordt een veelzijdig
instrument dat de stad Mons
tot ver over de grenzen zal
laten schitteren.

MICX geeft
het tempo aan
in Mons

MONS
Henegouwen

Verschillende functies
Het gebouw, dat ingehuldigd wordt op 11 januari 2015,
past qua maatvoering bij een stad van 95.000 inwoners.
Een menselijke maat dus, zonder arrogant te worden.
“Door zijn uitzonderlijke architectuur is het een gebouw dat
gemakkelijk beheerd kan worden. Je zal hier geen buitensporigheden zien. We mikken op groepen van ongeveer 800 man,
telkens voor twee à drie dagen”, verduidelijkt Henry Goffin,
Venue Manager. Om meer te bieden dan alleen maar een
congresruimte hebben de ontwikkelaars er een multifunctionele locatie van gemaakt. Het MICX is ook geschikt voor productpresentaties of evenementen zoals
het project van de stad Mons, die hier in 2016 internationale cartoonisten wil bijeenbrengen.
De ruimtelijke indeling en de moderne technische
installaties maken dit centrum bijzonder competitief.
Zo is de uitgekiende akoestiek van de drie auditoria het
vermelden waard, omdat je overal in de zaal de spreker
hoort zonder dat die een microfoon hoeft te gebruiken.
Wel is het zo dat de zalen nog niet geschikt zijn voor
concerten of voor voorstellingen waarbij een regie nodig
is. Maar daar ligt niemand wakker van, want de stad
heeft voldoende goede concertzalen zoals het Centre des
arts scéniques, de Manège, de Lotto Mons Expo of de
Carré des Arts.

H2A IN
DRIE REALISATIES
Initialis, het opleidingscentrum van Forem
MONS

Het gebouw ligt langs de
snelweg, biedt een groot
zichtoppervlak en huist in zich
twee verschillende ruimtes
voor twee verschillende
functies: 1.800 m² cursuslokalen en werkplaatsen, en dan
nog eens 1.000 m² kantoren
voor de administratie. De
didactische en experimentele
bestemming komt terug in de
architectuur en in de energiesystemen die erin geïntegreerd zijn: afkoeling door het
waterreservoir, zonnepanelen
in de dubbele bekleding, energieopslag onder de werkplaatsen, warmteterugwinning met
warmtepompen, zelfstandige
verwarming in de kantoren,
enzovoort.

Het Europees distributiecentrum van H&M
G H L I N - B AU D O U R

De landschappelijke ordening
van dit 60.000 m² grote centrum
maakt dat zowel de buurtbewoners als het personeel
kunnen genieten van een
uitzicht over groene ruimtes dat
je normaal niet terugvindt op
industrieterreinen.

Renovatie van de Cité du Midi
L A LO U V I È R E

Met een uitgebreid onderzoek,
dat samen met de bewoners is
uitgevoerd, hebben de
architecten de verkeersstromen die bepalend zijn voor
deze locatie opnieuw in kaart
gebracht. Daarna hebben ze
ervoor gezorgd dat openbare
en private ruimtes in elkaar
overvloeien. Ruilverkavelingen werden voorgesteld
om zo gemeenschappelijke
ruimtes te creëren die kunnen
dienen als ontmoetingsplaatsen en speelpleinen.

I Maaike van Eijk // V Studio Daniel Libeskind

H

et zakelijk toerisme is voor veel steden een
belangrijke manier geworden om tal van activiteiten aan te trekken. De komst van een
groot aantal congresgangers naar één en
dezelfde plaats is een prima gelegenheid om hen kennis
te laten maken met de stad en de regio en hen op die
manier te laten deelnemen aan de economie. Dat besefte
ook Nicolas Martin, waarnemend burgemeester van
Mons, die het idee ontwikkelde om een congrescentrum
te bouwen in de stad van Doudou, naast het station van
Santiago Calatrava. De internationale oproep kon rekenen op een tiental inzendingen van verschillende architectenbureaus. Daaruit koos de jury unaniem voor het
voorstel van Daniel Libeskind. Het gebouw van de New
Yorker verleidt door zijn esthetiek en integratie in het
landschap.
Een aantrekkelijk pakket
De Belgische groep Artexis Benelux, organisator van
beurzen en beheerder van congrescentra in Gent,
Antwerpen en Namen, moet dit project dat MICX werd
gedoopt, in goede banen leiden. MICX staat voor ‘Mons
International Congress Xperience’. Want een stad die
inzet op de toekomst, is het eigenlijk aan zijn stand ver-
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plicht om over een congrescentrum te beschikken. Het
verleidingsoffensief is dus begonnen. Allereerst moeten
er aantrekkelijke en weldoordachte pakketten worden
samengesteld. “Een congresganger is als een kind dat je bij
de hand moet nemen. Hij wordt afgehaald op het vliegveld, bij
alles wat hij doet in het congrescentrum wordt hij begeleid.
Ook, trouwens, als hij zin heeft om iets te kopen of te bezoeken.
Als we dat goed doen, is de kans groot dat hij met zijn gezin
terugkomt”, vertelt Sales Executive Joe Van Damme.
Er wordt dus duidelijk op een internationaal publiek
ingezet. Artexis werkt samen met de stad Mons en de
provincie Henegouwen om de congresbezoekers een
volledig aanbod te doen. Een gespecialiseerd bedrijf
moet in het buitenland op zoek gaan naar klanten en
Mons in de schijnwerpers zetten bij organisatoren binnen de zogeheten MICE-sector (Meetings, Incentives,
Conferences and Exhibitions).
Voor de congresgangers is het feit dat Mons een
kleine stad is geen handicap, maar eerder een voordeel.
“De mensen vluchten weg van de verstikkende hoofdsteden
waar het verkeer almaar vaker stilstaat en waar gewoon geen
plaats is. De aanwezigheid van Kate en William op de begraafplaats van Saint-Symphorien op 4 augustus ter gelegenheid van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog toont aan
41
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Luik

Wisselwerking
Toen Daniel Libeskind zijn project presenteerde, praatte
hij weinig over architectuur. Hij sprak wel over de natuur en de poëzie, de wind, de blaadjes en de bomen. “Dit
gebouw is ontstaan uit een wisselwerking met het landschap.
Het verbindt de oude stad met zijn belfort en de nieuwe wijk
van Grand Prés. De krommingen weerspiegelen die van de
rivier”, verduidelijkt Pascal Daspremont, oprichter van
architectenbureau H2a en projectleider van het MICX.
“Het is een dubbele spiraal die op de grond vertrekt en uitloopt
in een punt die zich naar het belfort richt. Zoals een bloem die
groeit uit de bodem van deze stad om uiteindelijk naar de
hemel te reiken.”
Deze wisselwerking met de natuurlijke elementen
wordt nog versterkt door de houten bekleding van de
gevel en door de dakspiraal die bedekt is met champagnekleurige metalen componenten. Via het stationsplein
komt de bezoeker in een felverlichte hal. “We wilden een
ontvangstruimte die gericht was naar de Grand Prés, maar
zonder een ondoorzichtige gevel. Zoiets zou alleen maar een
psychologische barrière vormen.” Vanuit de grote foyer leidt
een grote betonnen trap die versierd is met blauwe hardsteen naar de eerste verdieping. De mensen kunnen ook
via een houten trap buiten naar het terras en de tuin van
waaruit ze een adembenemend uitzicht hebben op het
belfort. Het interieur werd niet op papier, maar rechtstreeks in 3D ontworpen, en heeft een vloeiende en
zachte uitstraling. Geen enkele muur is verticaal of
rechtlijnig. “We hebben diagonalen die in elkaar schuiven
om op die manier dynamische ruimtes te creëren.”
Technisch gezien was het een enorme uitdaging voor
de bouwers die hun bekisting moesten maken zonder
enig referentiepunt. “Men is het niet gewend om zonder plan
te werken. Een doorsnede op twee meter hoogte komt niet
helemaal overeen met die op een meter hoogte.”
Het spreekt vanzelf dat een gebouw dat dicht bij de
natuur wil staan, ook zo duurzaam mogelijk is. Het
MICX is overigens het eerste openbare gebouw dat een
Valideo-certificaat voor duurzaam bouwen meekreeg.
“Gedurende het hele project heeft het milieuaspect de hoogste
prioriteit gekregen. Zowel in de keuze van de techniek, als van
het materiaal en de oriëntatie van de ruimtes.” Het hout dat
gebruikt werd, is robinia. Het is de enige duurzame
Europese houtsoort die geschikt is voor buitengebruik
zonder dat het behandeld hoeft te worden. Het beton
wordt hier in de streek gemaakt, net als de blauwe hardsteen en de aluminium elementen die hergebruikt kunnen worden. De ramen zijn zo uitgemeten dat ze een
maximum aan licht doorlaten terwijl ze zo weinig mogelijk warmte laten ontsnappen. Omdat de ruimtes heel
onregelmatig gebruikt worden, was het niet mogelijk
om er wat verwarming betreft een volledig passief gebouw van te maken. Toch komen de administratieve
ruimtes in de buurt, met een systeem voor waterterugwinning. Over drie jaar moeten de warmtepompen
aangesloten zijn op een net van geothermische
energievoorziening.
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Een baksteen
in de maag
Een totaalbenadering
Het architectenbureau H2a is al sinds 1993 aanwezig in
Mons, maar toch kun je hen moeilijk lokaal noemen.
Hun mensen op het bouwterrein en achter de computerschermen hebben bijna allemaal aan de polytechnische faculteiten van de Universiteit van Mons gestudeerd, maar het zijn zowel Belgen als Polen, Oekraïners
en Amerikanen. Door die diversiteit werken ze sinds
zeven of acht jaar voor grote internationale firma’s. “Dit
is een voortdurende verrijking. Het geeft ons de mogelijkheid
om zaken op verschillende manieren aan te pakken en nieuwe
technieken te leren. Zo wordt er in Europa bijvoorbeeld anders
gebouwd dan in de Verenigde Staten”, legt mede-eigenaar
Pascal Daspremont uit.
De filosofie van het bureau vertaalt zich in een totaalaanpak waar de technische en esthetische aspecten op
hetzelfde moment ontwikkeld worden. De architecten,
ingenieurs en binnenhuisarchitecten worden bijgestaan
door medewerkers die gespecialiseerd zijn in energiegebruik, akoestiek of ruimtelijke ordening. “In het verhaal
van het MICX, bijvoorbeeld, hebben we al heel vroeg nagedacht
over de meest optimale manier om zo snel mogelijk 800 mensen
te evacueren. Als je zoiets niet meteen doet, loop je het risico
dat je later nog een nooduitgang kan gaan toevoegen die het
uitzicht van je gevel verpest.” Daniel Libeskind was gecharmeerd van hun realisaties en koos daarom voor H2a om
samen te werken aan het MICX-project. “Toen we het goede
nieuws vernamen, waren we toch even bang voor de samenwerking met een echte architectuurvedette die ons misschien
als voetvolk zonder zeggenschap zou behandelen. Maar dat
bleek helemaal niet het geval. We hebben het geluk gehad dat
we al in het prille begin bij het project betrokken werden.
Daniel Libeskind is een heel grootmoedige man die ook altijd
naar ons luisterde. Op de zwaarste momenten op de bouwplaats
hadden we twee videoconferenties per week met hem en zijn
mensen in de Verenigde Staten. Door het tijdsverschil waren
dat bijna dagen van 24 uur. ’s Avonds legden wij een probleem
voor en zij werkten daar dan aan terwijl wij sliepen.”

Knauf is een multinational met een familiale
achtergrond die gespecialiseerd is in alles wat
te maken heeft met de binnenafwerking
van een gebouw. Van de vloer tot de muren
en het plafond staan de producten van Knauf
voor diversiteit en vernieuwing.
I Maaike van Eijk // V Knauf

V

ijf schuine blauwe letters op een witte achtergrond. Iedereen kent het logo van Knauf.
Het bedrijf richt zich op professionele stukadoors, architecten, doe-het-zelfzaken en
particulieren. Of het nu gaat om Deutsche Qualität of
Belgian Quality, de groep is van oorsprong Duits, maar
heeft ook een lange geschiedenis in Wallonië.
Aan de basis ligt een familietraditie
De oprichting van de multinational Knauf is vooral een
familieaangelegenheid. We keren terug naar 1932, het
jaar waarin twee Duitse broers het bedrijf oprichten.
Karl en Alfons Knauf zijn jonge mijningenieurs die zich
focussen op de winning en ontginning van gips, het erts
dat aan de basis ligt van pleister. Dat zou binnen korte
tijd een noodzakelijk element worden in de bouw en bij
de afwerking van gebouwen.
Toen de groep naar het buitenland uitbreidde, kozen
ze in 1974 voor Engis in de provincie Luik. Familielid
Lothar Knauf trouwde met een meisje uit Luik en vestigde zich daarna in Wallonië. Hij zou directeur blijven
van de productie-eenheid tot hij 65 werd in 2009. Knauf
Engis wordt de maatschappelijke zetel van de Belgische
divisie. Hier wordt pleister in bulk geproduceerd en in
de hele Benelux verkocht. Georges Massart, directeur
Human Resources, verklaart de bevoorrechte positie
van zijn fabriek: “Wij zijn een van de oudste buitenlandse
filialen en werden gedurende 35 jaar door een familielid ge-

leid. Het gaat hier in zijn werk zoals in een multinational,
maar het familiegevoel blijft behouden in de kern van de bedrijfscultuur. Wij behoren niet toe aan aandeelhouders of aan
de beurs, maar aan de eigenaars.”
In 2002 slaat Knauf in Wallonië een nieuwe richting
in als ze het Amerikaanse Owens Corning overnemen,
een bedrijf dat gespecialiseerd is in glaswol. Dat leidt tot
de oprichting van Knauf Insulation in Visé. In België
zijn er nog twee andere locaties voor de productie van
gipsen platen, blokken en tegels: in Wielsbeke (WestVlaanderen) en Baudour (Henegouwen). In België werken ongeveer 850 mensen voor de groep. Wereldwijd
zijn er 220 productielocaties in 60 verschillende landen,
goed voor 25.000 werknemers en een omzet van meer
dan € 6 miljard.
Vernieuwing en variatie als basisthema
‘Samen vernieuwen’ is een van de slogans van Knauf.
Innovatie is daarom het speerpunt van deze marktleider.
Commercieel afgevaardigde Michael Mlynarski spreekt
van een “bijna halfjaarlijkse vernieuwing die de markt niet
achternaholt, maar in alle domeinen varieert en innoveert”.
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KNAUF,
VINCENT VAN GOGH
EN MONS 2015
“Naast gips verkopen en
produceren we pleisterplaten,
tegels, glaswol en verschillende
accessoires. We zijn wellicht de
enigen die alles kunnen leveren
voor de afwerking in een
gebouw. Zeg maar alles wat de
stukadoor in zijn hele carrière
nodig heeft, tot en met de
bepleisteringsmachine.”

Wat is de link tussen Mons,
Culturele Hoofdstad van
Europa in 2015, en Knauf?
De renovatie van het huis
van Vincent Van Gogh.
De schilder woonde in
Cuesmes van augustus 1879
tot oktober 1880. Hij zou
zich helemaal inleven in het
leven van de mijnwerkers.

Hij daalde zelfs af in de mijn.
Zijn ervaringen in de
Borinage zijn van grote
invloed geweest op zijn
latere werk. Op een bepaald
moment wou men het huisje
afbreken, maar het werd in
de jaren 1970 van de sloop
gered door een aantal
vrijwilligers. Er zijn nog
herstelwerkzaamheden
uitgevoerd tussen 2005 en
2007. Knauf maakt deel uit
van een consortium van
bedrijven die samenwerken
om dit huis met zijn rijke
geschiedenis te renoveren.
Toen het project werd

En er zijn heel wat vernieuwingen. ‘Ecofin’ bijvoorbeeld,
een nieuwe pleister voor professionals. Of de tegellijn
‘Klinkers Garden Landscape’, de nieuwe plastic pleisterverpakkingen en ‘Sheetrock’, een voegpasta, klaar voor
gebruik. Knauf is dus niet alleen maar gips. Michael
Mlynarski kan dat bevestigen: “Naast gips verkopen en
produceren we pleisterplaten, tegels, glaswol en verschillende
accessoires. We zijn niet tot alles in staat, maar we zijn wellicht
de enigen die alles kunnen leveren voor de afwerking in een
gebouw. Zeg maar alles wat de stukadoor in zijn hele carrière
nodig heeft, tot en met de bepleisteringsmachine.” De groep
heeft zelfs een opleidingscentrum waar de theorie wordt
omgezet in praktijk voor haar professionele klanten,
architecten, handelaars en ook voor de gebruiker.

De productie-eenheid van
Knauf in Engis
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Zowel voor professionals als voor
doe-het-zelvers
Knauf richt zich niet uitsluitend op bouwprofessionals
en architecten, ondernemers of handelaars. De onderneming beantwoordt ook aan de behoeften van de particuliere klant met haar reeks producten voor de kleinhandel. In de meeste gevallen gaat het wel degelijk om
dezelfde producten, maar ze worden op een andere manier verpakt. In een doe-het-zelfzaak vind je dus gipsplaten van 60 centimeter in plaats van 120 of emmers
van 10 kilogram die handiger zijn dan die van 25. Aan
de andere kant worden producten zoals ‘Turbo Beton’
alleen maar aan Jan met de pet en zijn vrouw verkocht,
zodat ook zij kunnen genieten van beton dat onmiddellijk klaar is voor gebruik.
De doe-het-zelver vindt op de website van Knauf
trouwens alles netjes uitgelegd aan de hand van instructies en handleidingen. Zo vind je bijvoorbeeld in de online Doe-het-zelfgids van Knauf verschillende tips om een
muur af te werken, een barst te herstellen of een vloer
of muur te betegelen, korrelpleister aan te brengen of
bakstenen te voegen. Met de rubriek ‘Ik zoek een stukadoor’ vind je snel een professional in jouw buurt.

gepresenteerd, zagen ze bij
Knauf meteen dat dit een
mooie uitdaging was. Hun
opdracht is het werk aan de
isolatie en aan de
binnenafwerking. Michael
Mlynarski legt uit waarom
dit project hen zo
interesseert: “Een van de
redenen is dat de
provinciale scholen en het
Forem (Waalse tegenhanger
van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening) met
een aantal stagiairs
deelnemen aan de
renovatie van het huis van
Van Gogh. Het wordt
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wellicht de eerste keer dat
die studenten Bouwkunde
de kans krijgen om aan een
concreet project mee te
werken. Zelfs wie niet
geïnteresseerd is in kunst
kent de wereldberoemde
Vincent Van Gogh. Ze gaan
dus daadwerkelijk
meewerken aan de
afwerking van dat huis.” Het
consortium maakt zich sterk
dat het huis, dan ter waarde
van bijna € 275.000, in 2015
helemaal opgeknapt zal zijn.

Knauf Belgium heeft ook een eigen YouTubekanaal met
verschillende filmpjes waarmee je technieken kunt leren
om je huis vanbinnen helemaal af te werken.
De toekomst ziet er stralend uit
Knauf is nu al meer dan dertig jaar aanwezig in Engis,
en heeft alles om op koers te blijven. Commercieel afgevaardigde Michael Mlynarski wijst op de plannen voor
de toekomst op het gebied van bouw en renovatie. “Om
de situatie samen te vatten, het is duidelijk dat nieuwbouw
momenteel in een dipje zit. Je vindt meer en meer rijtjeshuizen
en appartementen. Aan de andere kant verminderen zowel
het bewoonbare aantal vierkante meter, als de gemiddelde
oppervlakte en de hoeveelheid materialen. In deze fase van de
conjunctuur ziet het er dus goed uit.” Bij Knauf weten ze dat
het jaar 2015 even veelbelovend als 2014 zal zijn.

INLICHTINGEN

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis
+32 (0)4 273 83 11
info@knauf.be

www.knauf.be
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FLÉMALLE
Luik

FRANKI

Reputatie en
prestaties
Het bedrijf Franki uit Flémalle blijft groeien en
investeert de komende jaren flink in het buitenland.
I Maaike van Eijk // V Franki

I

n de Belgische bouwsector is Franki een speler waar
je niet omheen kan. Je komt ze op tal van bouwplaatsen tegen. Het verhaal begint meer dan een
eeuw geleden als Edgard Frankignoul samen met
Edmond en Armand Baar de ‘Compagnie Internationale
des Pieux Armés Frankignoul’ opricht. Het doel van de
onderneming is de uitbating in heel België van het in
1909 aangevraagde octrooi voor de in de grond gevormde betonnen heipaal met verbrede voet: ‘de Frankipaal’. Al snel is dat procedé zo succesvol dat het bedrijf
verschillende contracten binnenhaalt.
Twintig jaar later baten een dertigtal licentiehouders
wereldwijd dit octrooi uit. Dankzij de grote vraag naar
heipalen (die in de loop der jaren worden aangepast),
kan het bedrijf groeien en zijn activiteiten uitbreiden.
Franki bouwt in de jaren dertig een stevige reputatie op
als specialist op het gebied van diepe funderingen en
levert de ene topprestatie na de andere. We hebben aan

“Onze hoofdactiviteit heeft betrekking op de civiele
bouwkunde. Dat is altijd een belangrijke tak van het
bedrijf geweest. Daarnaast houden we ons bezig
met constructie, restauratie en renovatie van gebouwen,
maar ook met herstel van beton en de sanering van
bouwterreinen.”

Franki onder meer de Basiliek van Koekelberg te danken, het Résidence Palace in Brussel en ook nog de in
1931 in een recordtempo gegraven tunnel onder de
Schelde in Antwerpen.
In 1954 overlijdt oprichter Edgard Frankignoul. In
Luik wordt er een laan naar hem vernoemd. De Golden
Sixties bevestigen de leiderspositie van het bedrijf over de
hele wereld. Dan, na jaren van voorspoed, onrust, ups en
downs, komt Franki in 1998 in handen van de Belgische
bouwgroep Willemen, een familiebedrijf met meer dan
2.000 werknemers, en daarmee een van de grootste spelers in België. Een historisch keerpunt dat het Luikse
bedrijf de mogelijkheid biedt om zijn activiteiten nieuw
leven in te blazen en zich opnieuw te tonen in de wereld
van de bouwnijverheid. Franki is vandaag actief in de
Waalse en Brusselse regio met een stevige ambitie om
ook in de buurlanden aan de slag te gaan, waaronder het
noorden van Frankrijk en Luxemburg.
Een visie, twee richtingen
“Ook al maken we deel uit van een belangrijke groep, we behouden onze eigen identiteit en onze bijzonderheden”, stelt
commercieel directeur Denis Bosson meteen. Met de
heipalen wordt niet meer gewerkt. Rekening houdend
met de technologische ontwikkelingen richt Franki zich
op twee grote sectoren. “Onze hoofdactiviteit heeft betrek-
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king op de civiele bouwkunde. Dat is altijd een belangrijke tak
van het bedrijf geweest. Daarnaast houden we ons bezig met
constructie, restauratie en renovatie van gebouwen, maar ook
met herstel van beton en de sanering van bouwterreinen.”
Te midden van de vele bouwwerken heeft Franki ook
een stevige reputatie opgebouwd in de realisatie van
bejaardenhuizen, zoals de instelling die in 2015 geopend
zal worden in Quaregnon. Het wordt een laag-energiehuis, gebouwd met duurzame materialen en met een
capaciteit van 118 bedden. ‘We hebben ons gespecialiseerd
in energetische optimalisatie door te anticiperen op de regels
en onze eigen normen vast te leggen. Zodanig dat we erkend
worden als experts in de blowerdoortest’, gaat Denis Bosson
verder. In die test wordt een gebouw onder druk gezet
om zwaktes in de afdichting op te sporen. Hoe minder
lucht er uit een gebouw ontsnapt, des te beter is het huis
gedicht, zeg maar passief. Als het om grote gebouwen
gaat, wat vaak het geval is voor Franki, maken ze vaak
gebruik van tussentijdse afdichtingstests. Dat worden
dan ‘oriëntatietests’ genoemd, die de mogelijkheid bieden
om optimaal in te grijpen en de kwaliteit van de luchtdichtheid te garanderen tijdens de verschillende fases
van het bouwproject.
Op deze manier bouwt Franki in Braine-L’Alleud een
nieuw kantoorgebouw voor 400 mensen, The Genesis,
met een totale oppervlakte van 6.000 m². Het is het eerste kantoorpand (bestemd voor de verhuur) in WaalsBrabant dat beantwoordt aan de eisen van een passiefhuis. Een echte uitdaging die in een recordtijd moet
worden verwezenlijkt, want het gebouw wordt in juni
2016 in gebruik genomen. Meteen de kans om dat hardnekkige vooroordeel de wereld uit te helpen dat in de
bouw alles steevast te laat is? “Meestal is het omgekeerde
waar, want een bouwproject dat blijft aanslepen, kost veel geld.
Bij elk project proberen we te anticiperen op mogelijke problemen en risicovolle situaties op te lossen voordat het echt
misgaat. Doorgaans zijn we eerder klaar dan gepland.”

Opnieuw internationaal
In een land met zo’n concurrerende markt moet je soms
vechten om een contract binnen te halen. “België is al
goed volgebouwd. Wat de infrastructuur en het wegennet
betreft, geraken we stilaan verzadigd. Als er een aanbesteding
wordt uitgeschreven, schrijft de hele sector daarop in.” Voor
een bouwonderneming met de omvang van Franki is
het dus noodzakelijk om zich meer in de richting van
het buitenland te ontwikkelen. “Daarom hebben we twee
vestigingen geopend over de grens, in Luxemburg en in
Slowakije, waar we nog verder willen uitbreiden, met name
in de civiele bouwkunde”, gaat algemeen directeur Philippe
Beaujean verder. “We zetten ook voet aan wal op het
Afrikaanse continent, waar we bij verschillende grote projecten betrokken zijn, bijvoorbeeld een stuwdam in Ghana.”
Met een verwachte omzet voor 2014 van € 120 miljoen
wil Franki zijn positie versterken en vooral zijn plaats
opeisen binnen een 100% nationale groep, tegenover de
reuzen van de sector. “De groep Willemen is de grootste familiebouwgroep van België. En we zijn van plan dat te blijven.
Beslissingen worden hier genomen en we zijn dus niet afhankelijk van externe maatregelen.” Franki is bouwmeester van
verschillende kunstwerken zoals de tunnel van Cointe,
de Zandvlietsluis, de stuwdammen van Eau d’Heure en
zelfs de metro van Singapore en zou daar graag de komende jaren nog andere omvangrijke referenties aan
toevoegen, zij het in België of ergens anders.

INLICHTINGEN

Franki
Chemin des moissons, 10
B-4400 Flémalle
info@franki.be

www.willemen.be
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JELLYCUBE
STUDIO

OK, let’s do it
Van de mascotte van Jellycube Studio, een vierkante
octopus in een duikpak, is op zijn minst een hoek af.
Een ontmoeting met vier vrienden die gegrepen zijn
door visuele communicatie.
I Maaike van Eijk // V Orlando Campione/Jellycube Studio 2014

D

ie losgeslagen mascotte staat
voor de sfeer die er heerst bij
Jellycube Studio. “Prettige
ernst”, legt een van de oprichters uit. Wie zijn ze? Vier vrienden, onder
wie drie actieve teamleden: Brice Matassa,
Orlando Campione en Florent Schirrer.
Ze zaten samen op de schoolbanken van
de hogeschool in Saint-Ghislain en
droomden ervan een eigen bedrijf te beginnen. Een droom die werkelijkheid
werd in 2012. Sindsdien vormen video,
fotografie, illustratie, montage, branding,
motion design, 3D enzovoort het scala aan
mogelijkheden dat dit jonge bedrijf uit
Mons te bieden heeft.
Een geschikte naam vinden was het
moeilijkst. “Dat was niet eenvoudig, met vier
creatievelingen die elk minstens 50 namen
voorstelden. We wisten niet eens welke kant
we opwilden”, bekent Brice. In Jellycube
Studio komt het kneedbare, de blubber,
samen met een blokje, recht en vierkant.
En dan is er de kwal, de jellyfish, een
beestje dat, zoals een octopus, met zijn
vele tentakels multidisciplinair is, net als
deze onderneming.
Zo gingen de vier musketiers van start,
met nieuwe visitekaartjes en een mascotte
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als logo. Dan eens bij de een, dan weer
bij de ander thuis, of in de kroeg… De
eerste contacten met klanten verlopen
via Skype. Maar al gauw willen ze het
professioneler aanpakken en hun klanten in een eigen ruimte ontvangen. Dus
trekken ze richting het Microsoft
Innovation Center in Mons, waar ze vandaag nog altijd zitten.
Een van hun eerste projecten is – sinds
2012 – een samenwerking met het OFFF
Festival in Barcelona, een digitaal en cultureel evenement dat wereldwijd bekendheid geniet. Tijdens Kikk, het internationa le digita le festiva l in Namen,
ontmoeten ze OFFF directeur Héctor
Ayuso. “We wisten dat we die man moesten
strikken, dus trokken we de stoute schoenen
aan en vertelden dat we voor hem wilden werken. We hebben een paar van onze dingetjes
op een tablet getoond en hij zei ‘Ok, let’s do it.’”,
vertelt Brice. “Maar werken voor OFFF wil
zeggen dat we een groot publiek moesten aanspreken”, gaat Florent verder. “We kwamen
van niets, een klein bureautje en plots moesten
we namens zo’n groot festival gaan communiceren. Dat is alsof je een garagerockgroepje
bent en ineens op Rock Werchter mag optreden” voegt Orlando er nog aan toe.

In Jellycube Studio komt het
kneedbare, de blubber,
samen met een blokje, recht
en vierkant. En dan is er de
kwal, de jellyfish, een beestje
dat, zoals een octopus, met
zijn vele tentakels
multidisciplinair is, net als
deze onderneming.

Kikk OFFF Kikk
Hun deelname aan OFFF 2012 verschafte
Jellycube Studio een zekere bekendheid
en gaf een boost aan hun ontwikkeling.
In Barcelona ontmoetten ze de organisatoren van het Kikk Festival en daaruit
ontstond weer een nieuwe samenwerking. Ze mochten meteen aan de slag met
de presentatievideo voor de editie 2013.
“We baseerden onze communicatie op de letter
‘K’ en de blauwe lijnen van het logo. We wilden dat in iets tastbaars vertalen. Dus namen
we die letter en werkten we met echte draden”,
legt Brice uit. Orlando voegt eraan toe:
“We hadden dat gemakkelijk in postproductie
en in 3D kunnen maken. Je zou zelfs verwachten dat dat gemakkelijker zou zijn, maar dat
is het niet. Het is ook onze taak om oplossingen aan te dragen voor problemen die de klant
niet ziet aankomen.”
Door mond-tot-mondreclame komen
steeds meer klanten bij Jellycube terecht.
Bedrijven als 3M, Grey Group, Cox
Media Group, Contact mobile en vele
andere doen een beroep op hun creatieve
diensten. Komt dat allemaal toevallig
aangewaaid? “Dat soort toeval creëer je zelf.
Als je gaat zitten wachten tot het geluk ooit
langskomt, kun je vaak lang wachten. Je moet
de mogelijkheden aanpakken om zelf iets te
maken, om een doel te bereiken. Dat hebben
wij gedaan”, antwoordt Orlando.

Een bruisend netwerk in Mons
Toen ze zin kregen om een eigen festival
te organiseren, mondde dat uit in het
Pixels Festival, de ontmoetingsplaats voor
de creatieve industrie in Mons. De jongens van Jellyfish werken hiervoor samen
met Reaklab, hun buren bij het Microsoft
Innovation Center. Net als bij andere festivals worden hier conferenties en workshops gehouden, maar er ligt ook serieuze
nadruk op het netwerkaspect. “Dat is een
manier voor bezoekers om elkaar te ontmoeten en visitekaartjes uit te wisselen. Heel belangrijk in dit vak, dat weten we uit ervaring”, legt Florent uit.
Als er al een rode draad is bij Jellycube
Studio, dan is het zeker die van teamwork
als basis van het creatieve proces. De drie
partners bevestigen dat ze ernaar uitkijken om nieuwe partnerships aan te gaan
en ze aarzelen niet om werk met hun concurrenten te delen als zijzelf wat overspoeld raken. “Het principe van coworking
op grote schaal overheerst bij ons en we hechten zeer veel waarde aan de band die we
samen hebben als inwoners van Mons”, aldus
Florent. Dat is ook de sfeer die we terugvinden in het kader van Mons 2015,
Culturele Hoofdstad van Europa. De organisatoren hebben de mannen van
Jellycube Studio in 2013 zelfs meegenomen op economische missie naar

Marseille, als vertegenwoordigers van de
creatieve industrie.
Jellycube Studio bouwt voort op dit
principe van samenwerking en wil zich
nog verder ontwikkelen. Met name in het
buitenland, de Verenigde Staten, Spanje,
Frankrijk, Groot-Brittannië en Canada,
waar ze partner zijn van scholen die hen
stagiairs leveren. Ook Vlaanderen interesseert hen. En laten we vooral niet vergeten dat ze zich willen toespitsen op
aftiteling, ondertiteling en trailers voor
film en televisie. Een grote toekomst
wacht hen ongetwijfeld.

INLICHTINGEN

Jellycube Studio
Boulevard Initialis, 1
B-7000 Mons
+32 (0)490 40 49 64
contact@jellycube.be

www.jellycube.be
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Waar oud en nieuw
elkaar ontmoeten
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2015 is een belangrijk jaar. In het kader van Mons,
culturele hoofdstad van Europa, krijgt La Louvière een
kunstencentrum dat aan keramiek is gewijd.
I Joéllie Sprumont // V Keramis

H

et kunstencentrum Keramis heeft alles in
zich om een belangrijke culturele en symbolische baken te worden in La Louvière. Het
is zijn ambitie te getuigen over de oude aardewerkfabriek Boch, hedendaagse plastische kunstenaars
te steunen door hun werken tentoon te stellen, maar ook
de ervaring door te geven aan volgende generaties.
Het idee bestaat al sinds de jaren 1990, maar werd pas
concreet toen de historische ruimtes van de Boch-site
in 2003 beschermd werden als monument. In dat jaar
liet het Koninklijk Museum van Mariemont weten dat
ze geïnteresseerd waren om mee te bouwen aan dat
nieuwe centrum. Zes jaar later werd de vzw Keramis
opgericht door private en publieke partners, zoals de
51
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De voormalige site van het
bedrijf Boch

In mei 2015 opent het
kunstencentrum Keramis de
deuren in La Louvière.

stad La Louvière, de provincie Henegouwen, de Federatie
Wallonië-Brussel en de Waalse regio. Bouwmeester
werd het Waalse erfgoedinstituut.
Als een feniks uit de asse van Boch
De opening van Keramis voor het grote publiek is voorzien op 9 mei 2015. Momenteel kan de bezoeker tussen
de Grote Markt van La Louvière en het station een
bouwwerf zien waaruit het indrukwekkende kunstencentrum zal oprijzen. De locatie van de vroegere aardewerkfabriek Boch wordt in ere hersteld door haar zestien
hectaren om te bouwen tot een plaats voor cultuur maar
ook tot een commercieel centrum.
Op de productiesite van de gebroeders Boch staat nu
alleen nog maar een gebouw met daarin drie flesvormige
ovens van acht meter diameter, de laatste van hun soort
in België. Die werden vanuit twaalf haarden met kolen
gestookt en konden tot 1300 graden heet worden.
Vroeger waren er zo twaalf ovens, maar die werden afgebroken aan het eind van de jaren 1990. De drie huidige
ovens worden volledig in hun originele staat hersteld.
Architectuur verbindt de vormen van keramiek
Op een van de gevels van het nieuwe gebouw kan men
een effect zien van ware pottenbakkerskunst, een spel
van textuur en pleister, van de hand van kunstenaar Jean
Glibert. “De architectuur van Keramis roept in al zijn vormen
de sfeer op van het aardewerk en van de barstjes in de keramiek. Er zijn lichtbuizen die de breuken in de klei weerspiegelen. De rondingen in de gebouwen zijn geïnspireerd door de
keramiek. Dat herinnert ons aan de soepelheid van de materie”, legt Ludovic Recchia uit, artistiek directeur van het
Keramisproject en conservator van de Europese kera-
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BOCH, EEN BLOEIENDE
INDUSTRIE
In 1841 vinden Jean-François
Boch en zijn zoon Eugène een
kleine aardewerkfabriek die te
koop staat in het gehucht SaintVaast in Henegouwen. Goed
gelegen, overigens: genoeg
steenkool, en het kanaal
Charleroi-Brussel en de
spoorweg vlakbij. Boch Frères,
dat later omgedoopt wordt tot
Keramis, gaat in 1844 van start.
Vanaf dan worden er vaatwerk,
tegels en sanitair geproduceerd in La Louvière.
Werkten er in de aardewerkindustrie in 1858 nog maar 250
mensen, in 1896 waren er dat
al bijna 1.000. In de jaren 1960
bereikte de productie jaarlijks
bijna 9.000 ton en werd
daarmee de grootste fabrikant
van keramiek in België.
Na anderhalve eeuw welvaart
kwam dan de teloorgang van
het hele Waalse nijverheidsbekken. Herstructureringen en
afslankingen, steun van de
staat en van de Waalse regio

volgen elkaar op. Het gaat
almaar slechter met het
bedrijf. In 1985 gaat Boch
failliet. In datzelfde jaar
worden twee nieuwe
bedrijven opgericht:
Novoboch en MRL Boch.
Novoboch komt in Nederlandse handen, maar moet in
1998 de deuren sluiten
ondanks aanzienlijke
investeringen. Ook MRL Boch
overleeft niet en gaat in 1988
failliet ondanks de steun van
het Waalse Gewest. De hele
stock wordt verkocht en de
drie ovens worden in 2003
overgenomen door het
Instituut van het Waalse
Erfgoed.
Daarna wordt er een gemeentelijk bestemmingsplan
uitgewerkt om de industriële
site opnieuw in ere te
herstellen. De opening van
het kunstencentrum Keramis
is voorzien in mei 2015. Het is
trouwens hieraan te danken
dat de aardewerkproducten
van de Bochfabriek historisch
erfgoed geworden zijn,
getuigen van een luisterrijk
industrieel verleden in de
Borinage.
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Mons maakt
zich mooi
voor 2015

Een van de talrijke
overblijfselen van de Boch
aardewerkfabriek

mieken in het Koninklijk Museum van Mariemont. “De
eerste tentoonstelling ‘On Fire: kunst en symboliek van het
vuur’ zal helemaal aan het vuur gewijd zijn, dat onmisbare
element bij het vervaardigen van keramiek”.
Van wat binnenkort de ontvangsthal en de bookshop
zullen zijn, ziet men onmiddellijk de zaal met de flesvormige ovens die gebruikt wordt als ‘forum en tijdloze
getuige’. Via de andere kant van de zaal bereikt men de
toekomstige scenografische zaal. De voorwerpen die
daar te zien zullen zijn, worden in grote uitstalramen
getoond met beelden die meer toelichting geven. Nog
op de gelijkvloerse verdieping zijn er twee zalen van 70
en 400 m² waar de bezoekers hedendaagse creaties en
de collectie van de Federatie Wallonië-Brussel van na
de Tweede Wereldoorlog kunnen bewonderen. “Deze
collectie is samengesteld uit 450 stukken waarvan telkens een
honderdtal tegelijk worden getoond. Dat is exclusief, die zijn
nog nooit eerder tentoongesteld. Je zal bijvoorbeeld werk kunnen zien van Antonio Lampecco.”
Als we verder wandelen, komen we in de cafetaria
waarvan de ramen uitgeven op een binnenkoer waar we
het oude gebouw zien dat rond de ovens is gebouwd. Op
deze binnenkoer zal overigens in het kader van Mons
2015 een werk getoond worden van keramist Émile
Desmedt. Momenteel is het nog maar een metalen structuur in de vorm van een ei. Maar binnenkort wordt hier
een kunstwerk uit het vuur geboren.
Oud en nieuw ontmoeten elkaar
Twee grote zalen zullen gewijd zijn aan hedendaagse
tentoonstellingen en aan de collectie van de Boch aardewerkfabriek. Die bestaat uit niet minder dan 2.000
stukken die momenteel tijdelijk verblijven in het Centre
Daily-Bul, een paar straten verder. 150 van die stukken
worden aan het publiek getoond. De historische en
unieke collectie, die bestaat uit vaatwerk en uit werken
uit het kunstatelier van het oude bedrijf, brengt een eresaluut aan een paar grote namen van de keramiek, zoals
Charles Catteau of Raymond Chevalier.
Verder zijn er boven ook administratieve gedeeltes
met een geluidsdichte cursuszaal en een ruimte voor
acht bureaus met daarbij een vergaderzaal. Ook is er in
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Zowat overal in de stad van Doudou
wordt er oude gebouwen nieuw
leven ingeblazen. Een gedaanteverandering
met het oog op Mons 2015.

MONS
Henegouwen

4
8
2

een opvoedkundige ruimte voorzien voor de kinderen
en zelfs een plaats voor de allerkleinsten waar zij met
klei kunnen leren werken.
Aan de andere kant bevindt zich ook een atelier voor
als een kunstenaar zich hier even wil terugtrekken of
enkele dagen in het centrum wil doorbrengen. Er is ook
een kookruimte met een elektrische en een gasoven om
eten te maken voor kinderen die een cursus komen volgen of voor andere bezoekers. Op de derde verdieping
is er dan nog een klein appartement (40 m²) voor ambachtsmensen en sprekers. “Het is de bedoeling om de vaardigheden te bewaren en te waarderen van de mensen die nu
nog met keramiek bezig zijn. We hebben nog altijd contact
met vroegere werknemers van Boch, met Luigi Restaino bijvoorbeeld, de laatste vormgever van het bedrijf”, legt Ludovic
Recchia uit. Hij bevestigt ook dat de productie van het
nieuwe centrum meer experimenteel zal zijn, met unieke
stukken en workshops “waar oud en nieuw elkaar zullen
kunnen ontmoeten”.

INLICHTINGEN

Keramis / Centre de la Céramique
Place des Fours Bouteilles, 1
B-7100 La Louvière
+32 (0)64 27 37 75
info@keramis.be

www.keramis.be
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Tien plekken met een andere gedaante
We hebben er een tiental bezocht die we hier kort voorstellen. Een aantal vliegt al op eigen vleugels, andere
wachten nog op het startsein van Mons 2015. In het verlengde van de aanpassingen van de site van de
Slachthuizen van Mons en van het BAM (Beaux-Arts
Mons) maakt de stad zich klaar om vijf nieuwe met elkaar
verbonden musea in te huldigen. Vier ervan bevinden
zich in het centrum van de stad: het Mons Memorial
Museum, de Artothèque, het Museum van Doudou en
het Belfort. Met twee nieuwe concertzalen, Arsonic en
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I Christian Sonon

rand Hornu in Boussu, en het Pass in
Frameries gaven het goede voorbeeld. Ze
hingen hun mijnwerkerskleren aan de kapstok en kozen voor een mooi pak dat beter
aangepast is aan een reis door de 21ste eeuw. Sindsdien
hebben ook andere locaties de bladzijde omgedraaid.
Maar die locaties hebben het sociaaleconomische verleden dat door de aders van deze streek en haar inwoners
vloeit niet helemaal afgezworen. Wel hebben ze begrepen dat je op het verleden kan steunen om zo een vlucht
naar de toekomst te nemen.
In 2015 neemt het centrum Keramis de aardewerkfabriek van Boch in La Louvière onder handen. B.P.S.22
in Charleroi maakt van een oud gebouw in glas en ijzer
een ruimte voor hedendaagse creatie. En het Silex, het
Centrum voor interpretatie van de neolithische vuursteenmijnen in Spiennes (Mons), stuurt de nieuwsgierigen onder de grond om hen te laten begrijpen wat er
zich onder hen bevindt.
Yves Vasseur, algemeen curator van Mons 2015, blijft
het herhalen: de gedaanteverandering van de stad is een
centraal onderdeel van de programmatie van de
feestelijkheden.
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Alhambra, de uitbreiding van het Mundaneum, de aanpassing van de Carré des Arts en de renovatie van het
Maison Losseau wordt de stad nog mooier en is ze klaar
om honderden artistieke en culturele activiteiten te organiseren. De economische toekomst van de streek rust
op het toekomstige congrescentrum MICX (Mons
International Congress Xperience), dat vanaf volgende
lente colloquia, seminars, personeelsfeesten en andere
recepties kan ontvangen. Het is ontworpen door de
Amerikaanse architect Daniel Libeskind, de man die het
masterplan uittekende van de nieuwe WTC-site in New
York, en zal recht tegenover het nieuwe station staan. Dat
is een ander gebouw met een futuristisch design, dit keer
van de hand van Santiago Calatrava. Grote vertragingen
verhinderen dat het station zijn wagonnetje kan aanhangen aan Mons 2015, maar het zal voor de nalatenschap
zorgen en zal dienen als een verbinding tussen de historische stad en de nieuwe stad met Mons Expo, het MICX
en het winkelcentrum Les Grands Prés. “Wij beleven een
verandering die uniek is in Europa”, legt Yves Vasseur uit.
“Deze werven zullen de stad mooier maken, haar voorzien van
een moderne, samenhangende en duurzame infrastructuur en
ervoor zorgen dat bezoekers in de beste omstandigheden ontvangen worden. Uiteindelijk zullen alle inwoners van Mons
trots zijn op de veranderingen in hun stad”.
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IN/OUT: ARCHITECTUUR
ONTMOET FOTOGRAFIE

Boulevard Dolez

Sinds 2012 trekken fotografen Maud Faivre,
Pierre Liebaert en Zoé Van der Haegen, samen
met videokunstenaar Rino Noviello, onder leiding
van architect Marc Mawet, rond langs de werven
in Mons. Op die manier willen ze verslag
uitbrengen van de urbanistische, landschappelijke
en architecturale veranderingen in de stad.

Het Centrum voor Beleving en Militaire Geschiedenis komt
op de gerenoveerde site van de oude Watermachine die rond
1870 gebouwd werd om de stad van drinkwater te voorzien.
Deze nieuwe museale ruimte van 3.000 m² wil de hele
geschiedenis vertellen en vertalen van Mons sinds de
middeleeuwen. De Grote Oorlog krijgt er een belangrijke
plaats in. Het wordt ook een plek waar verschillende generaties
ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen in het hart van een
Herdenkingscentrum (Territoire de mémoire).

Expo van 23 mei tot 6 december 2015

4

ARSONIC

MONS MEMORIAL MUSEUM

Musée de la Photographie de Charleroi
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Rue de Nimy, 138

Binnen de oude brandweerkazerne is de droom
uitgekomen van cellist en componist Jean-Paul Dessy,
artistiek directeur van het ensemble Musiques Nouvelles.
Dit centrum van Europese deskundigheid wordt een
2.500 m² groot geluidshuis, een plaats van
wonderbaarlijke klankrijkdom, waar men concerten kan
geven, hoogtechnologische opnames maken, een plaats
voor buitengewone workshops, een repetitieruimte, een
tentoonstellingszaal en ook bureaus.
Inhuldiging op 3 april 2015

2

MUSEUM VAN DOUDOU
Jardin du Mayeur, Grand'Place

In het gebouw van de Berg van Barmhartigheid, dat in 1625
werd gebouwd en stevig verankerd is in de tuin van de
burgemeester, is sinds 1932 het Musée du Cinquantenaire
gevestigd. Grote renovatiewerken zullen het omvormen tot
een interpretatiecentrum voor folklore van Mons of het
Museum van Doudou. Een prachtig uitstalraam voor de
Ducasse, het plaatselijk folkloristisch feest dat deel uitmaakt
van het cultureel werelderfgoed van UNESCO.

© Gigogne-L’Escaut

6

HET MUNDANEUM

L’ARTOTHÈQUE
Rue Claude de Bettignies, 3

Dit is de kern van het museale platform. Ingericht
in de oude kapel van het Ursulinenklooster zal dit
museum plaats bieden aan het gemeentelijk
patrimonium van Mons. Het wordt zowel een
opslagplaats als een centrum voor onderzoek,
restauratie en studie van het erfgoed. Hier worden
de collecties bewaard die niet permanent
tentoongesteld worden in de andere musea. De
collecties kunnen digitaal geconsulteerd worden.
Inhuldiging op 4 en 5 april 2015

5

Atpolis © Benoit Platéus

@Gregory Mathelot

3

©Frédéric Raevens

Inhuldiging op 4 en 5 april 2015

MANEGE VAN SURY
Rue des Droits de l’Homme, 4

De Civiele Bescherming was in deze oude militaire manege
uit 1850 gevestigd tot 1995. In 2013 werd het gekocht door
de Intercommunale voor Economische Ontwikkeling
en Ruimtelijke Ordening (IDEA) die er een
bedrijvencentrum van maakte voor jonge ondernemingen.
In het kader van Mons 2015 wordt de locatie tijdelijk
ingericht als tentoonstellingsruimte voor hedendaagse
kunst (‘Atopolis, gemengde stad, ideale stad’). Daarna neemt
het opnieuw zijn economische rol op.

Rue des Passages, 15

Centrum voor de archieven van de Federatie
Wallonië-Brussel (ook wel ‘papieren Google’
genoemd) en tijdelijke tentoonstellingsruimte.
Dit art-decogebouw, dat in de jaren 1930 werd
ontworpen, was een van de eerste grote warenhuizen
van België. Het werd door de Franse Gemeenschap
gekocht en bevat sinds 1993 de collecties van het
Mundaneum die sinds het eind van de 19de eeuw in
Brussel waren opgeslagen en samengesteld door de
stichters Paul Otlet en Henri La Fontaine. In 1998
werd alles vernieuwd op basis van plannen van
François Schuiten en Benoît Peeters.
De vernieuwde tentoonstellingsruimte gaat
opnieuw open op 11 juni 2015

Opening op 4 en 5 april 2015
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ALHAMBRACADABRA!
8

DE 106

Vlak bij het beroemde aapje van
Mons herrijst discotheek
Alhambra uit zijn as om een
duurzame plaats in te nemen in
het Waalse muzieklandschap.

LA MAISON LOSSEAU

De vroegere academie voor Schone Kunsten, waarvan
de oorsprong teruggaat tot de 17de eeuw, werd gerenoveerd en
huisvest sinds september 2013 de zetel van de Stichting
Mons 2015. Het gebouw, dat eigendom is van de Federatie
Wallonië-Brussel, werd ook ingericht als ontmoetingsplaats
voor kunstenaars, journalisten en bezoekers.
De 106, het toekomstige zenuwcentrum van de
cultuurpromotie en -productie in Mons, bevindt zich binnen
de ‘Culturele kilometer’, waarin we ook Le Manège,
Maison Folie, het Mundaneum, Arsonic en de Manege van
Sury terugvinden.
© Kmeron

7

@Silvia Giambrone

Rue de Nimy, 106

Rue de Nimy, 37

Vanaf de openingsdag op 23 april 2015
wordt de tuin van nummer 37 omgevormd
tot literaire kroeg

9

LE CARRÉ DES ARTS
Rue des Sœurs Noires, 4a

In de oude kazerne Majoor Sabbe uit de 19de eeuw zijn nu de
Kunsthogeschool van de Federatie Wallonië-Brussel, Arts²,
Télévision Mons Borinage (Télé MB) en de administratie
van theater Le Manège gevestigd. De binnenkoer werd
helemaal aangepast. Het meest opvallende is het enorme zeil
dat aan de muren werd vastgemaakt en dat het dak zal vormen
voor het Festival du Carré.
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© Marc Simon

Het gebouw in de neoklassieke stijl van de
18de eeuw werd gekocht door de plaatselijke
advocaat Léon Losseau en gerestaureerd in de
stijl van Horta door architect Paul Saintenoy.
Het is nu een parel van de art nouveau.
Eind 2011 ontwikkelde de provincie
Henegouwen een ambitieus programma om het
huis nummer 37, maar ook nummers 39 en 40 te
restaureren om op die manier van die drie
huizen samen een literair centrum te maken
voor de stad Mons. De gerenoveerde gebouwen
zullen dienen als ateliers, ontmoetingsen tentoonstellingsruimtes, maar ook als
platform voor de oude collecties van het Maison
Losseau en van het Henegouwse literaire leven.

Hoewel Wallonië over een rijke en gevarieerde rockscene beschikt, heb je hier
vreemd genoeg weinig middelgrote concertzalen die het hele jaar open zijn. In
een moeilijke markt en met de concurrentie van talloze festivals over het hele
land zijn er niet veel durvers die zich
wagen aan het avontuur om een nieuwe
concertzaal te openen. Toch heeft
Alhambra, op wandelafstand van de
Grote Markt van Mons, de ambitie om de
uitdaging aan te gaan en permanent deel
te gaan uitmaken van het Waalse rock/
pop/electrolandschap. Met zijn discrete
gevel tussen de aanpalende huizen van de
rue du Miroir zou je niet meteen denken
dat achter de grote poorten een smaakvolle concertzaal schuilgaat die plaats
biedt aan ongeveer 350 man.
In het begin van de jaren 1920 was hier
een bioscoopzaal. Dat zie je nu nog aan
de fameuze balkons. In de loop der jaren
is de zaal veranderd. Er was hier zowel
een bowling als een discotheek, waar de
clubbers uit Mons jarenlang hun hart konden ophalen. Rond de eeuwwisseling
verliest de nachtclub beetje bij beetje zijn
aantrekkingskracht en zijn cliënteel, dat
andere horizonten gaat opzoeken.
Vervolgens wordt Alhambra een zaal
waar heel af en toe een concert of een

10

andere voorstelling wordt georganiseerd,
maar in 2012 moet het de deuren sluiten.
Voorgoed, zo denkt men.
Maar wanneer Mons de titel krijgt van
Europese cultuurstad 2015 stelt men vast
dat er eigenlijk geen zaal is, die naam
waardig, in het hart van de stad van
Doudou. “Er was geen enkele plaats die op
permanente basis artiesten, groepen of bands
van de pop-, rock- of electroscene kon ontvangen. Mons 2015 was een gelegenheid om dat
gebrek op te vangen”, vertelt Pascal
Goosens, programmator en bestuurder
van Alhambra.
Mons op de kaart zetten
De locatie is ideaal gelegen, met veel parkeerplaats en veel winkels in de buurt.
Het idee slaat meteen aan en de werkzaamheden nemen een aanvang in juli
2013. De zaal ondergaat een gedaanteverwisseling met de hulp van Vincent
Glowinski, een artiest die afkomstig is uit
de street art, die de ruimte letterlijk overstroomt met een monumentale muurschildering, van de vloer tot aan het plafond. Boven is er zelfs een rookruimte om
overlast voor de deur van het gebouw te
vermijden. In april 2013 openen de eerste
evenementen het nieuwe Alhambra. “We
kozen ervoor al voor 2015 open te gaan, om
aan te tonen dat we geen tijdelijk initiatief
zijn maar een plaats die wil blijven bestaan
in het culturele landschap van Mons.” Pascal
Goossens is zich bewust van de moeilijkheden en alles wat er op het spel staat bij
een onderneming als deze, maar hij blijft
vol vertrouwen. “Nu de eerste maanden
achter de rug zijn, voelen we al dat er enig
enthousiasme gegroeid is voor deze plek, die
het accent legt op een alternatievere pop/rock/
electroscene. Het komt er nu op aan ervoor te
zorgen dat het publiek dat onze programmatie
goed vindt, blijft terugkomen. Maar de
mond-tot-mondreclame werkt al en trekt volk
aan, ook als niet meteen de allergrootste
namen op de affiche staan.”
Deze mensen willen duidelijk wat anders
dan alleen maar ‘een slag slaan’ door een
grote vedette in huis te halen. Alhambra
wil een zekere erkenning krijgen door het

hele jaar lang kwaliteit te programmeren.
Je moet hier naartoe kunnen komen met
gesloten ogen of liever oren en toch opgetogen terug naar huis keren. “We gaan
natuurlijk onze eigen weg, maar als ik een
voorbeeld zou moeten noemen, dan zou het de
Botanique zijn in Brussel, waar ze erin slagen
om een publiek rond hun project te verzamelen. Op dat gebied is dat een echte referentie
geworden.” Een dergelijke reputatie verwerf je uiteraard pas na verloop van tijd
en hopelijk krijgt Alhambra tijd genoeg.
Onder andere Puggy, Girls in Hawaii,
Suarez of Poni Hoax hebben zich al op het
podium gestort van deze nieuwe nachttempel, die zich ook openstelt voor lokale
groepen. “Ik krijg veel aanvragen van beginnende jonge groepen of zelfs van gasten met
naam die willen doorbreken en in het eerste
of tweede deel van een avond willen spelen. Er
hebben hier redelijk wat bands opgetreden en
we willen graag op dat elan verder gaan.”
Alhambra maakt deel uit van de Club
PlaSMA (Plateforme des Scènes de
Musiques Actuelles), het netwerk van onafhankelijke zalen en concertorganisatoren van de Federatie Wallonië-Brussel en
wil daarom ruimte bieden aan de ‘kleintjes’ die nog niet kunnen genieten van
voldoende media-aandacht. Gemiddeld
kost een entreekaartje € 10 en een pintje
kost net zo veel als in de cafés in de buurt.
Het publiek komt dus heus niet alleen
voor de intimiteit van de zaal.
Voor de festiviteiten rond Mons 2015
blijft de filosofie dezelfde, met een breed
maar tegelijk hoogstaand programma. Op
1 februari komt Jean-Louis Murat langs
in Alhambra om zijn nieuwste album,
Babel, voor te stellen. Dat wil toch wat
zeggen, want de populaire Franse singer-songwriter die niet veel reist, heeft
in zijn tournee maar twee concerten in
België gepland. I François Colmant
INLICHTINGEN

L’Alhambra
Rue du Miroir, 4
B-7000 Mons

www.alhambramons.com
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SENEFFE

HET DOMEIN
VAN SENEFFE

Henegouwen

De 18 eeuw,
alsof je er zelf
bij was

DE TUIN ALS GROENE
DRAAD VAN HET DOMEIN
IN 2015

de

Het Domein van Seneffe dompelt je onder
in het tijdperk van de Verlichting.
De tuinen doen je dromen en de collectie
van edelsmeedkunst brengt elk deel van
het kasteel weer tot leven.
I Christian Sonon

H

et park van het domein, met een oppervlakte
van 22 hectare, maakt deel uit van het natuurlijk erfgoed van Wallonië. Toch is de
entree gratis. Wandelaars kunnen vrij ronddwalen langs de paden van het ‘Park van de drie terrassen’ of zich neervlijen op het gras van het bloemperk, en
zich in slaap laten wiegen door het gekabbel van het
grote fonteinbekken. Ze zullen verrast worden, zowel
door de zeer achttiende-eeuwse architectuur (dreven,
rotondes…) als door de verscheidenheid van de tuinen
die de gebouwen uit de tijd van de Verlichting (theater,
oranjerie…) nog eens extra in de verf zetten. De buitengebouwen, de kapel, de vogelkooi, de vijver en het romantische eilandje verleiden de vele gezinnen die hier
op bezoek komen, maar ook kunstenaars want het park
is ook een ruimte voor openluchttentoonstellingen van
hedendaagse kunst.
Een constructie van Laurent-Benoît Dewez
Dit monument van blauwe steen met zijn imposant
hoofdgebouw en zijn twee laterale galerijen met Ionische
zuilen die een voorplein van 80 meter lang omarmen,
hebben we te danken aan de eerste architect van de
Oostenrijkse Nederlanden, Laurent-Benoît Dewez.
Dewez werkte ook mee aan de renovatie van verschillende abdijen in het land, zoals die van Orval, Gembloux
60
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Elk jaar bedenkt het management
van het domein een nieuw thema
waarmee kunstenaars in het park en
de tuinen zich kunnen uiten in
harmonie met dit groene decor.
Kleuren, vormen en architectuur
gaan in dialoog met de elementen.
Alles kan. Het is aan de kunstenaar
om de ruimte over te nemen en
gebruik te maken van de natuur.
Voor volgend jaar heeft het Domein
van Seneffe, dat net als vele andere
culturele instellingen
in Henegouwen partner is van
Mons 2015, tien Belgische fotografen
uitgenodigd. Die kiezen elk een plek
in het park en stellen daar telkens
vier reusachtige foto’s
(van 3,6 bij 2,4 meter) tentoon met
als thema… de tuin.
“Het gaat niet om toeristische foto’s
maar over artistiek werk”,
beklemtoont de directriceconservator. “Ze mogen om het even
welke soort tuin kiezen, op
voorwaarde dat er op de foto’s maar
menselijke aanwezigheid is. Klein of
groot, dichtbij of veraf, maakt niet
uit. Het gaat om een verrassende en
visuele ontmoeting met wat je kunt
waarnemen in een tuin. Alsof dat zou
beginnen te praten. De titel van
de tentoonstelling is ‘Ik, jij en de tuin’
en ze wordt georganiseerd
in samenwerking met Mons 2015.
Ze zal open zijn van 25 april tot
11 november.”’
Ter gelegenheid van de twintigste
verjaardag van de opening van het
museum zal de tuin fungeren als
‘groene’ draad tijdens het seizoen
2015. Op de eerste verdieping van
het kasteel wordt dan nog een
andere tentoonstelling
georganiseerd, gericht op de lusten
van de tuin in de 18de eeuw. Uit die
tijd worden verschillende
voorwerpen voorgesteld die te
maken hebben met decoratieve
kunst, wetenschap, reizen, kledij…
Dat alles opnieuw vergezeld
van geluiden, geuren en beelden
over datzelfde thema.
Sfeer zat dus.
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en Hélécine. Zijn neoclassicistische stijl werd beïnvloed
door het oude Rome, door de Italiaanse renaissancestijl
en ook door Engeland en Frankrijk. De schitterende
residentie werd tussen 1763 en 1768 gebouwd met het
enorme fortuin van eigenaar Julien Depestre, zakenman,
bankier en handelaar. Het geeft gestalte aan het nieuwe
sociale leven van toen, dat gericht was op comfort, intimiteit, pracht en praal.
“In de loop der jaren heeft het domein toebehoord aan verschillende families en zelfs aan een religieuze orde, voor het
in handen viel van een bouwpromotor die er appartementen
wou van maken”, legt directrice Marjolaine Hanssens uit.
“Gelukkig flopte dat project, onder meer dankzij het doorzettingsvermogen van de Vrienden van het kasteel van Seneffe.
Het domein werd dan beschermd en werd eigendom van de
staat, vooraleer het uiteindelijk onder de paraplu van de
Belgische Franse Gemeenschap terechtkwam. Met het kasteel
van Terhulpen als voorbeeld wilde die er een seminar- en
congrescentrum van maken. Maar toen kreeg de Franse
Gemeenschap via een erfenis de indrukwekkende collectie
zilverwerk van de Belgische privéverzamelaar Claude d’Allemagne in handen. Zonder lang te aarzelen werd het kasteel
voor die collectie ter beschikking gesteld als tentoonstellingsruimte. In 1995, terwijl de tuinen nog volop gerenoveerd werden, ging het museum van de edelsmeedkunst van start op de
gelijkvloerse verdieping van het kasteel. Dankzij giften, legaten en aankopen van de Franse Gemeenschap is deze collectie
vandaag de dag een van de belangrijkste van België.”
Luister en intimiteit
In de 18de eeuw was de indeling van de ruimtes in grote
gebouwen het onderwerp van talrijke teksten en studies,
62

voornamelijk met het oog op meer comfort. Zo ontstonden er twee types van appartementen: de statige gezelschapsappartementen en de gerieflijker privéappartementen. De ruimtes bestonden uit verschillende kamers,
die elk een eigen functie hadden. Door de vaste tentoonstelling ‘Luister en intimiteit’ te installeren in het kasteel,
hebben de leidinggevenden van het museum een parcours
en een originele scenografie uitgewerkt die elke kamer
zijn rol van weleer teruggeven. Daardoor krijgt ieder
object zijn gepaste plaats en komt het maximaal tot zijn
recht. Alles is zo opgebouwd dat elke bezoeker tijdens
zijn wandeling in het kasteel van Seneffe ondergedompeld wordt in een bepaald beeld van de 18de eeuw.
Lampetkannen, waskommen, vliegendozen, spons-, tabaks-, snuif- en chocoladedoosjes, thee- en koffiekannen,
koelers, kommen, champagneglazen, bekers, fakkels,
blakers, kandelaars en kandelabers, religieuze voorwerpen… brengen het kasteel weer tot leven en werden in
decors geplaatst die soms grappige namen kregen:
‘Wachtend op meneer’, ‘Het rariteitenkabinet’, ‘Het water
stijgt’, ‘In aanwezigheid van een geestelijke’, ‘Het spel van
de liefde en het toeval’…

Een
gemaskerd
museum I
Dertigduizend stukken uit vijf werelddelen.
Het Internationaal Museum van
het Carnaval en het Masker is een van
de paradepaardjes in Binche.
I Christian Sonon // V Olivier Desart

BINCHE
Henegouwen

n welke andere Waalse stad dan Binche zou een
Museum van het carnaval en het masker kunnen
ontstaan en groeien? Het carnaval van Binche
duurt zeven weken, met Vastenavond als hoogtepunt, maar eigenlijk zijn de inwoners een heel jaar bezig
met de voorbereiding van hun kostuums. Als populair,
menselijk en sociaal evenement is het carnaval van
Binche buitengewoon. De bekendheid ervan reikt tot
ver buiten de landsgrenzen. De centrale figuur van het
feest is de trots van heel Binche, de Gille. ’s Morgens
pronkt hij met zijn ramon (wilgentenen bezem) en zijn
masker, ’s middags draagt hij een hoed met struisvogelveren en gooit hij sinaasappelen in het rond, en ’s avonds
danst hij in het schijnsel van Bengaals vuur. Het carnaval
van Binche stamt uit aloude folklore met een vage oor-

Geuren, geluiden, films
Maar de tentoonstelling prikkelt ook de zintuigen. Snuif
de geuren op van chocolade, tabak, bloemen, kruiden,
maar ook van zweet. Je kan het water horen stromen,
de vogels horen zingen. Je hoort het liedje ‘J’ai du bon
tabac dans ma tabatière’. Je ziet, naast het edelsmeedwerk
en de decors, scènes uit een paar kostuumfilms die zich
in die tijd afspelen. Welke scène uit Barry Lyndon
(Stanley Kubrick) zou het best geïllustreerd kunnen
worden door ‘Het bad’? Welke beelden uit Amadeus
(Milos Forman) passen bij ‘De mooie chocoladeketels’?
En past ‘Biljarten in de namiddag’ bij Ridicule (Patrice
Leconte)? Of gaat Liaisons dangereuses (Stephen Frears)
samen met ‘Een fijn avondmaal’? Voor je de poorten van
het Kasteel van Seneffe binnengaat, sla je er dus best
eerst nog even je klassiekers op na.
INLICHTINGEN

Domaine du Château de Seneffe et
Musée de l’orfèvrerie
Rue Lucien Plasman 7-9
B-7180 Seneffe
+32 (0)64 55 69 13
info@chateaudeseneffe.be

www.chateaudeseneffe.be
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sprong (de Inca’s?), maar behoort sinds 2003 wel tot het
cultureel werelderfgoed van de Unesco, net als het carnaval van Aalst. Ook vandaag nog kan niemand die dit
kleine Henegouwse stadje met zijn 33.000 (vrolijke)
inwoners bezoekt, voorbijgaan aan de innige band die
Binche heeft met deze carnavalstraditie.
In 1975 wordt in het centrum van de stad een museum
geopend dat gewijd is aan het carnaval van Binche. Het
gebouw, dat er mooi uitziet, is een oud en statig herenhuis
dat in de 18de eeuw werd omgevormd tot Augustijnercollege. Het is gelegen op een paar sinaasappelworpen van
de Grote Markt, waar traditioneel de rondedansen plaatsvinden. De inhuldiging van het museum gebeurde toen
zonder tromgeroffel (of trompetgeschal). De eerste conservator wou enkel stukken verzamelen die verwezen
naar de plaatselijke folklore en die afkomstig waren van
het archeologiemuseum in Binche, dat vlak na de Eerste
Wereldoorlog was opgericht. Vervolgens werd de collectie uitgebreid dankzij giften en een breed aankoopbeleid
met steun van de overheid. Hoewel het carnaval van Binche hier nog altijd een ereplaats heeft – men moest ervoor
zorgen dat het museum zijn lokale en regionale wortels
niet verloor – heeft het masker gaandeweg het leeuwendeel van het museum ingepalmd. Vandaag kun je het
masker hier bekijken in al zijn vormen en functies. Op
die manier krijgt het publiek in deze instelling – die inmiddels het Internationaal Museum van het Carnaval en
het Masker (MUM) is geworden – een mooi overzicht
van de manieren waarop maskers in de hele wereld worden gebruikt.
Het masker in alle staten
“Het museum biedt een van de rijkste collecties van maskers
en carnavalskostuums uit de hele wereld. Die diversiteit en
dat universele karakter maakt het museum zo bijzonder en
geeft het zoveel uitstraling”, vertelt Clémence Mathieu,
wetenschappelijk medewerkster van het MUM. “We
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“Het museum biedt een van de rijkste collecties
van maskers en carnavalskostuums uit de
hele wereld. Die diversiteit en dat universele
karakter maakt het museum zo bijzonder en geeft
het zoveel uitstraling.”

hebben een catalogus met meer dan 10.000 genummerde items,
wat overeenkomt met bijna 30.000 voorwerpen (maskers, kostuums, marionetten, accessoires, muziekinstrumenten…). Tel
daarbij nog alle affiches, foto’s, ansichtkaarten enz. Ze zijn
afkomstig uit de vijf werelddelen en tonen het masker in al
zijn vormen en functies. In Europa zie je het masker vooral
tijdens carnaval of in optochten die gehouden worden bij de
verandering van seizoenen, om de vruchtbaarheid van de
vrouw en de aarde te vieren. In Afrika begeleiden maskers de
overgangsriten naar de volwassenheid, naar een leven als
koppel, naar de dood, enz. In Azië is er dan weer een band met
het theater en grime. In Amerika is het masker eveneens verbonden met de specifieke overgangsgebruiken van de oorspronkelijke bewoners, maar heb je ook het erfgoedaspect van de
tradities die Europese kolonisten hebben meegebracht. En dan
is er nog Australië, waar je soms maskers vindt, al hebben de
mensen daar een voorkeur voor bodypainting.”
Educatief centrum
Het museum beschikt over een documentatiecentrum
en een auditorium van 120 plaatsen en bestaat uit verschillende afdelingen. De gelijkvloerse verdieping en een
deel van de eerste verdieping zijn gewijd aan tijdelijke
tentoonstellingen, waarvan de volgende zal gaan over
carnaval en maskerades in Europa en het Middellandse
Zeegebied. Die gaat in januari van start, in het kader van
het samenwerkingsverband met Mons 2015 (zie verder).
Op de eerste verdieping bevinden zich de permanente
tentoonstellingen: over het carnaval van Binche, de carnavals van Wallonië en de Europese maskers. De tweede
verdieping dient voor de pedagogische opdracht van het
museum, met workshops en spelactiviteiten. “Maar de
tentoonstelling over de Europese maskers wordt even opgeborgen om plaats te maken voor onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling”, legt Clémence Mathieu uit. “Wat onze tentoonstelling over het carnaval van Binche betreft, die dateert al van
1975. Volgende zomer wordt ze opgebroken en in 2016 komt er
een educatief centrum in de plaats, dat gewijd zal zijn aan dit
carnaval. Ook het auditorium wordt opnieuw ingericht.”
INLICHTINGEN

Internationaal Museum van het Carnaval
en het Masker
Rue Saint Moustier, 10
B-7130 Binche
+32 (0)64 33 57 41
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DE WERELD OP ZIJN KOP,
VAN MARSEILLE TOT BINCHE
In het kader van Mons 2015
ontvangt het Internationaal
Museum van het Carnaval en
het Masker van 25 januari tot
28 juni een uitzonderlijke
tentoonstelling met als titel
‘De wereld op zijn kop.
Carnaval en maskerades uit
Europa en het Middellandse
Zeegebied’. De expo werd in
Marseille ontwikkeld, in
samenwerking met het
MuCEm, Musée des
Civilisations d’Europe et de la
Méditerranée (Museum van
de beschavingen van Europa
en de Middellandse Zee) op
basis van hun verzameling,
maar ook met zowat 200
stukken uit de collectie van
het MUM. De bezoeker krijgt
er een nieuwe en unieke kijk
op landelijke maskerades en
stedelijke stoeten. Er zijn drie
delen: wintermaskers of de
cyclische herbronning van
de wereld, de macht van
maskers en ten slotte de
hervorming van de sociale
orde, een van de belangrijkste
functies van carnaval.

De maskerade van Boe en
Merdule (Ottana, Sardinië)
Deze maskerade evoceert de
domesticatie van koeien, met
name aan de vooravond van
Sint-Antonius en tijdens de
Vette Week. De kostuums in
schapenhuid van de twee
personages lijken op elkaar,
maar het masker van de
‘Boes’ heeft horens terwijl dat
van de ‘Merdules’ zwart is en
de geesten van de
overledenen en de
voorvaderen voorstelt. Bij het
carnaval van Ottana
achtervolgen de Merdules,
gewapend met zwepen,
stokken en een lang leren
touw, de Boes, die ze
proberen te vangen en te
domesticeren. Nadat ze door
het hele dorp zijn gelopen,
worden de Boes gevangen
en bezwijken ze onder de
slagen van hun meesters.
Daarna worden ze opnieuw
geboren en nemen ze
hun plaats in de maskerade
weer in.

www.museedumasque.be
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LA LOUVIÈRE
Henegouwen

BOIS-DU-LUC

De cité ziet er
altijd goed uit!
Tussen Houdeng-Aimeries en Trivières,
schetst de mijnsite van Bois-du-Luc, erkend
als cultureel werelderfgoed van UNESCO, een
beeld van de kennis en het industriële
erfgoed van Wallonië. Het Ecomuseum
koestert die geschiedenis.
Goûter d’enfants(c)Coll. EBDL

I Christian Sonon

A

an de rand van La Louvière, die dochter van
de industriële revolutie, draait de cité van
Bois-du-Luc in het begin van de 20ste eeuw
volledig op eigen houtje. De huisjes vormen
samen vier aaneengesloten blokken, gescheiden door
wegen die elkaar loodrecht kruisen. Aan het uiteinde van
een van die assen ligt, wat hoger dan de rest, het kasteel
van directeur-stichter Omar Degueldre. Degueldre, zowel
een beschermende vaderfiguur als een baas met een ijzeren vuist, overschouwt van hieruit de arbeiderscité.
De hoofdstraat, het café, de kruidenier en de 166 huisjes,
elk met hun eigen groentetuintje, het opvangtehuis en
het ziekenhuis. Links liggen de mijnschacht en de afvoerschacht. Rechts, de bureaus, werkplaatsen en hangars.
Af en toe herinnert hij zich de opstand van 1893 en gaat
hij even gluren aan het inkomhek, bijgenaamd de guillotinepoort, om zich ervan te vergewissen dat er geen
ongure elementen proberen binnen te geraken. In de
verte kondigt de schoolbel het begin van de speeltijd aan.
Elke zondag roepen de klokken van de Sint-Barbarakerk
de gelovigen naar de misviering. De kinderen kijken al
uit naar het vieruurtje dat ze straks krijgen in de feestzaal. Je ruikt de warme chocolademelk al…
Al drie generaties en zelfs meer wonen de arbeiders
hier. Ze werken, leren en ontspannen zich in een gemeenschap die in hun ogen wellicht een grote familie
voorstelt1 . De mijnsite zelf geeft blijk van voorspoed. De
schachtbok torent uit boven de putten van de SintEmmanuelmijnschacht. Op het ritme van de mijnwagentjes op de rails heeft de mijn alle industriële revoluties meegemaakt, van stoom tot elektriciteit. Vandaag
is het een van de meest opmerkelijke sites van het industriële tijdperk van deze regio, van Wallonië en zelfs van
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Porte guilotine@Musée de la Mine

Europa. De geschiedenis van deze mijn is die van de hele
regio die gedurende bijna 300 jaar leeft rond kolen en
metaal. Dit centrale steenkoolbekken omvat een van de
drie Henegouwse bakermatten - samen met die van
Mons en Charleroi - van het verhaal van de steenkool
van het gebied Haine-Samber-Maas dat zich uitstrekt
tot aan de Ruhrvallei in Duitsland. Alles begon in 1685
toen de eerste mijnmeesters, handelaars en burgers de
handen in elkaar sloegen en de Société du Grand Conduit
et du Charbonnage de Houdeng stichtten.
Het eerste voorbeeld
van een kapitalistische structuur
“Dit is het eerste voorbeeld van een kapitalistische structuur in
Europa”, legt Daisy Vansteene uit. Zij is directrice van het
Ecomuseum van Bois-du-Luc – het eerste in België – dat
sinds 1983 gevestigd is in de vroegere bureaus van de mijn
en als opdracht heeft de industriële cultuur op een andere
manier begrijpbaar te maken en op een speelse manier te
promoten 2 . “De mijnwerkers kwamen naar hier met hun
kennis en de fondsenverstrekkers met kapitaal. Ze hadden el1 Karima Haoudy, Le site minier du Bois-du-Luc, patrimoine universel, Collectie

Carnets du Patrimoine, IPW.
2 Een ecomuseum is een museum dat dicht bij de bevolking staat en zich openstelt

voor wie er belangstelling voor heeft. Het gaat niet om een collectie, maar om de
omgeving. Elk stuk van het ecomuseum is eigenlijk een getuige.

kaar nodig. Bijvoorbeeld om de problemen van de overstromingen in de mijnschachten op te lossen. Er moest dus voor afwatering gezorgd worden via schachten met de hulp van reeksen
uitgeholde boomstammen. Vandaar de naam van de maatschappij: le Grand Conduit, de Grote Leiding. Je kunt daar trouwens
nog steeds een stuk van zien in de vroegere zaal waar de aandeelhouders werden uitbetaald. Dat is in het gebouw waar de
bureaus van de maatschappij zich bevinden. Later werden de
pomptechnieken natuurlijk gemoderniseerd.” Deze zaal is ook
het vertrekpunt van een anderhalf uur durend bezoek.
Tijdens dat bezoek kan het publiek alle stappen van de
mijnontginning volgen, van het strenge bureau van de
directeur tot de plek waar de mijnwerkers weer naar
boven kwamen. Je vindt er ook schilderijen, foto’s en
maquettes van de meest welvarende mijnen (Bois-du-Luc,
Le Quesnoy, Havré, Beaulieu) van de ongeveer dertig die
de maatschappij uitbaatte in het Centrumbekken in de
19de eeuw. Maar het bezoek wordt helemaal anders als je
de Sint-Emmanuelmijnschacht binnengaat. De mijnontginning zelf is al gestopt in 1959, als gevolg van een beslissing van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal, maar de gebouwen en verschillende machines werden bewaard. Aan de ene kant zie je de mijnschachten, de
schachtbok, dat is die metalen constructie met grote raderen – het belfort van de mijnsites – en de liftkooi. Aan
de andere kant zie je de afwateringsputten en de pompen,
de ventilatiezaal, het elektrische verdeelstation – die voor
het hele dorp diende – en de douches voor de vrouwen.
Tussen die twee gebouwen in bevinden zich de lampenkamer, de douches voor de mannen en de zaal van de
ploegbazen, waar die hun ploegen samenstelden. Hier zie
je op een originele manier hoe een mijnwerker leefde, uur
na uur, dag na dag.

“Bois-du-Luc is het eerste voorbeeld
van een kapitalistische structuur in Europa.”

Sommet du chevalement@R. Willame
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HET ECOMUSEUM
IS PARTNER
VAN MONS 2015

De mijnsite van
Bois-du-Luc maakt sinds
2012 deel uit van het
cultureel werelderfgoed
van UNESCO.
@G.Focant-SPW

Uitkijkend over de mijnsite doet deze verzameling
gele huisjes die daar bij de mijn samengebracht zijn
voor goede en slechte tijden, ons het hoofd breken en
een berg vragen stellen. Vragen over de toekomst
van de ontginning van grondstoffen, de ecologische
gevolgen van de industrialisering…

De patronale gedachte in het hart van de cité
De mijnsite van Bois-du-Luc, tegenwoordig eigendom
van het Waalse Gewest, maakt sinds 2012 deel uit van
het cultureel werelderfgoed van UNESCO, net als
Grand-Hornu, Bois du Cazier en de mijn van Blégny.
Dat is zo omdat het een opmerkelijk voorbeeld is van
een architecturaal geheel, dat een betekenisvolle periode
illustreert uit de geschiedenis van de mensheid. Toen de
Société des Charbonnages du Bois-du-Luc in 1973 de
pijp aan Maarten gaf, had de hele site kunnen ontmanteld of afgebroken worden. Maar dankzij een aantal
gezamenlijke initiatieven kon de mijnsite gelukkig in
zijn geheel bewaard blijven. Het centrale gedeelte, het
dorp van de arbeiders, met zijn huisjes die niet in een
lang lint gebouwd zijn, zoals de mijnwerkershuisjes van
Grand-Hornu of Nord-Pas-de-Calais, maar gesloten, in
een trapeziumvorm, zijn een levendig voorbeeld van dit
menselijke avontuur in het hart van een steenkoolmijn.
Een avontuur waar de drievuldigheid ‘baas-cité-fabriek’
de kern van uitmaakte1 .
“Kort voor de opening van de Sint-Emmanuelmijnschacht
in 1846 ontstond het idee om een arbeidersdorp te bouwen in
het gehucht ‘Le Bosquet’, aan de oevers van de Thiriau du Luc”,
vertelt directrice Daisy Vansteene. ‘De directie bouwde die
huisjes om mijnwerkers aan te trekken, te zorgen dat ze er
konden wonen en dat ze er bleven door hen een aantal faciliteiten aan te bieden. Het tekort aan handenarbeid in die tijd
werkte verlammend voor de ontwikkeling van bedrijven. De
nieuwe cité wou mijnwerkers aantrekken naar het voorbeeld
van Grand-Hornu. Ze kregen een dak boven het hoofd en later
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kregen ze extra infrastructuur ter beschikking: opvangtehuis,
school, kerk, feestzaal, ziekenhuis, kruidenier, café… Ze kregen
welvaart in ruil voor hun gehoorzaamheid. Zo is, na verloop
van tijd, die patronale gedachte gegroeid.”
In 1994 begon het Waalse Gewest met de renovatiewerken en de modernisering van de huisjes. Op een
huisje na: rue du Midi nummer 9. Daar werd het interieur van een arbeiderswoning uit de eerste helft van de
20ste eeuw in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Als je
de deur van dat stulpje openduwt, duik je in een gat in
de tijd. In krochten waar hele gezinnen samenwoonden
in een ruimte van nauwelijks een zakdoek groot, met
heel eenvoudige meubels en amper comfort. “Aanvankelijk
had elk huisje twee kamers op de gelijkvloerse verdieping, een
kelder en een zolder. Op het einde van de 19de eeuw bouwde de
maatschappij twee kamers bij op de eerste verdieping. Begin
20ste eeuw kwamen er nog eens twee nieuwe kamers bij aan
de achterkant, waarvan een bedoeld was om als wasplaats te
dienen. Zo verbeterden de levensomstandigheden langzaam
maar zeker. Vandaag is het beheer van die huizen in handen
van een maatschappij voor sociale huisvesting.”
Uitkijkend over de mijnsite vanaf het huis van de
directeur doet deze verzameling gele huisjes die daar bij
de mijn samengebracht zijn voor goede en slechte tijden,
ons het hoofd breken en een berg vragen stellen. Vragen
over de toekomst van de ontginning van grondstoffen,
de ecologische gevolgen van de industrialisering, de
hiërarchische verhoudingen, het paternalisme, de plaats
van arbeid in onze maatschappij… Allemaal brandende
vragen, die we ons misschien niet zouden stellen als het
Ecomuseum en zijn team van wetenschappers, in samenwerking met partners zoals het Instituut voor Waals
Erfgoed die de site moet bewaren en onderhouden, niet
onophoudelijk zouden gewerkt hebben aan een overtuigend eerherstel van deze plaatsen en de redding van
meer dan 1.500 meter archieven. Zoveel is zeker: de site
van Bois-du-Luc staat voor de kennis, maar ook voor
het industrieel erfgoed en de geschiedenis van het centrale steenkoolbekken en van Wallonië.

Het Ecomuseum van
Bois-du-Luc, dat
samenwerkt met de
brouwerij Saint-Feuillien,
Le Bois du Cazier en het
historische
Centrumkanaal is een
van de partners van
Mons 2015. Van 1 mei tot
30 september opent het
museum de deuren voor
‘Homo Faber, poëzie en
techniek van de arbeid’.
De tentoonstelling laat
zich inspireren door het
verblijf van Van Gogh in
de Borinage en
onderzoekt de banden
tussen kunst en
industrie. Een reis van de
19de eeuw tot de dag van
vandaag.

Machine d’extraction@G.Focant-SPW

INLICHTINGEN

Écomusée du Bois-du-Luc
Rue Saint-Patrice, 2b
B-7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries)
+32 (0) 64 28 20 00
info@ecomuseeboisduluc.be
@Ecomusée du Bois-du-Luc

www.ecomuseeboisduluc.be
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Mons 2015,
het cultuurevenement van
het jaar!
Een absolute must!
ONTMOETING
MET YVES
VASSEUR

WE VLOGEN MET BEGIN VAN DE DE WERELD OP
EEN ZUCHT… 3DE INDUSTRIËLE BEZOEK
REVOLUTIE

WOORDEN
IN HET CENTRUM
VAN DE STAD
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Teksten en coördinatie: Christian Sonon
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WAW TREKT OOK
NAAR MONS!
In Europa, in België, in Mons. Een uitgesproken subjectief
overzicht van een programma dat uit zijn voegen barst.
We stellen u hierna enkele significante, niet te missen
evenementen voor. Dit dossier wil alleen maar uw aandacht
vestigen op het bijzonder veelzijdige programma…
met als enige doel om u te doen watertanden. Geniet ervan
met volle teugen!

Dossier

“EUROPA DE CULTURELE
RIJKDOM VAN DE
HELE REGIO TONEN”
Ontmoeting met Yves Vasseur, algemeen curator van Mons 2015

M

et meer dan 300 opmerkelijke evenementen en een duizendtal originele activiteiten bereidt de stad van Doudou zich voor
om in 2015 een culturele uitbarsting mee
te maken die zijn weerga niet kent. De aftrap wordt op
24 januari in Mons gegeven. Maar die glans zal met de
maanden niet verbleken. De Van Goghtentoonstelling
in de Borinage, de installaties in de stad, Café Europa,
het Festival au Carré, De wereld op bezoek, de opening
van de Museumgroep, de Spiegelstad van Frédéric
Flamand, het zijn maar enkele van de hoogtepunten
waarop de organisatoren van de Stichting Mons 2015
willen inzetten om hun stad een nieuw tijdperk te laten
binnenstappen. Alles draait rond de ontmoeting tussen
technologie en cultuur. Daarbij wordt het woord aan de
jeugd gegeven, maar het evenement zet ook in op verandering. De feestende stad zal een jaar onherkenbaar
zijn, maar nieuwe musea en andere kunstzinnige ruimtes

YVES VASSEUR
BIO EXPRESS
—— Geboren in Jemappes
op 1 februari 1951. Bracht
zijn jeugd door in
Quiévrain.
—— Licentiaat sociale
communicatie en
theaterstudies aan de
UCL.
—— Journalist RTBF in
Mons van 1974 tot 1985,
waar hij zich actief
inzette voor het
Henegouwse culturele
leven.
—— Coördinator van het
Centre Dramatique
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Hennuyer van 1985 tot
1990.
—— Publiceerde verschillende boeken, ook strips
en theaterstukken.
—— Van september 1990
tot december 2009,
administratief directeur
van het Théâtre du
Manège en de Scène
Nationale van Maubeuge.
—— Sinds april 2002,
intendant van het
grensoverschrijdende
Culturele Centrum Le
Manège in Mons. Werd in
maart 2004 aangesteld
als curator van het project
Mons, culturele hoofdstad
2015, dat toegekend
werd in februari 2010.

zullen haar voor meerdere decennia een ander uitzicht
geven. Het is de wil om iedereen uit te nodigen om aan
cultuur te doen en de hoop dat iedereen daar ook op
ingaat. Die uitdaging is al gewonnen, want de hele regio,
het hele land zelfs heeft al laten weten dat ze mee willen
doen. Een nieuwe burgerdynamiek, een ontzuiling die
de wens vertaalt van iedereen om zich voor de ander
open te stellen en om samen deze reis door de eeuw te
ondernemen. Yves Vasseur, algemeen curator van
Mons 2015, is de eerste om zich daarin te verheugen.
Hoe is die opening verlopen naar Henegouwen en
de belangrijkste Belgische steden?
y.v. — Dat is heel natuurlijk gegaan. We hadden al bij

onze kandidatuur laten weten dat we met Mons als middelpunt wilden vertrekken om zo aan Europa de rijkdom
van de hele streek te tonen. Eerst hebben we ons beperkt
tot het arrondissement Mons-Borinage. Dat spreekt
vanzelf, want de geschiedenis van die inwoners is ook
de onze. Door hen erbij te betrekken hoopten we dat ze
zich betrokken zouden voelen. Die twaalf gemeenten
hebben zelf een project op poten gezet, ‘le Grand Ouest’,
waarin ze elk hun plaats kunnen vinden en hun sterke
punten tonen. Daarna hebben we een tweede virtuele
cirkel rond Mons getrokken, zowat dertig kilometer
rond de stad. Op die manier willen we de ongelooflijke
verscheidenheid van onze culturele instellingen (Mac’s,
Pass, Fotografiemuseum…) in de schijnwerpers brengen om hen een zichtbaarheid te geven die ze nog niet
hadden. We hebben hen gevraagd
om een origineel en uitzonderlijk project voor te stellen dat
overeenkomt met onze eigen
thema’s. Dat hebben ze zonder
uitzondering aanvaard. Een

©Mara de Sario
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derde grote stap, met veel hulp van de Waals-Brusselse
Federatie, is de inbreng geweest van de belangrijkste
Franstalige steden. Die partnersteden zullen evenementen voorstellen die een culturele wisselwerking leveren
tussen hen en Mons. Ten slotte mogen we ons niet afsluiten van het noorden van het land en ook niet van de
steden van Noord-Frankrijk waar we toch al geregeld
mee samenwerken. Dankzij Mons 2015 hebben al die
steden en hun instellingen elkaar al veel beter leren
kennen.
Jullie hebben gekozen om technologie en jeugd rechtstreeks met elkaar te verbinden?
y.v. — Rond 2003-2004 verklaarde burgemeester

Di Rupo in een toespraak dat om het sociaaleconomisch
leven in Mons nieuw leven in te blazen, er moest ingezet
worden op technologie, cultureel toerisme en jeugd. Tien
jaar later kunnen we stellen dat hij het bij het rechte
eind had. Bedrijven zoals Google, Microsoft en IBM, om
er maar enkele te noemen, hebben zich hier gevestigd
en hebben mee de Digital Innovation Valley gecreëerd
die zich vooral richt tot informatietechnologie, videospelletjes, beeld, stemherkenning, waarmee de cultuur
gemakkelijk een link kan leggen. Wat de jeugd betreft,
waarom daar geen speerpunt van maken, vooral als je
weet dat er zowat 20.000 studenten zijn in Mons.
Natuurlijk is dat een doelpubliek. Ons idee is dat de jongeren zich dit evenement toe-eigenen en in hun veranderende stad de mogelijkheid zien om te studeren. Om
hen nog meer te betrekken bij het project hebben we
samen met kunstenaar Wajdi Mouawad de actie ‘Ik zal
20 zijn in 2015’ opgezet. Sinds 2011 betrekken we duizend jongeren op de een of andere manier in dit avontuur en zijn zij actoren geworden in de Europese culturele hoofdstad.
Het budget van Mons 2015 bedraagt € 68 miljoen,
zonder de infrastructuur. Welk economisch rendement
verwachten jullie daarvan?
y.v. — We schatten dat ongeveer twee miljoen mensen

– een miljoen uit Henegouwen en een miljoen uit andere
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Picardisch Wallonië en zijn inwoners doen langs de zijlijn volop
mee aan de evenementen rond de Culturele Hoofdstad van
Europa. Een project dat mensen samenbrengt onder de
deskundige leiding van de gekke vliegenier meneer Zo en zijn
handlangers.

I

En het economisch rendement voor de regio en de
vooruitzichten voor de arbeidsmarkt voor jongeren?
y.v. — Mons 2015 heeft een positieve invloed op de hele

streek. Ik ben ervan overtuigd dat almaar meer investeerders verleid zullen worden door het grote aanbod
van onze infrastructuur zoals het nieuwe congrescentrum, maar ook door de mogelijkheden van opleidingen
en logies. De stad is goed gelegen om aantrekkelijk te
zijn voor bedrijven binnen de nieuwe creatieve economie. Als Mons de kroon spant in 2015 zullen de investeerders daar niet ongevoelig voor zijn. De krachttoer
met Google kan zich herhalen. En wat ook hun specialisme wordt (informatica, marketing, ingenieurs…), de
jongeren uit de streek die morgen opgeleid worden in
onze scholen en universiteiten zullen er als eersten van
profiteren. Die bedrijven zoeken talenten en willen die
aan zich binden. Dat is het teken van een nieuwe
geestesgesteldheid.
Wil Mons het voorbeeld volgen van Rijsel, waar ze sinds
2004 genieten van een nieuwe culturele uitstraling?
y.v. — Ik wil dat relativeren en ik blijf met beide voeten

op de grond, maar ik ben ervan overtuigd dat wij ook
zo’n uitstraling kunnen bereiken. De stad heeft alle troeven in handen om ook van een dergelijke duurzame
bonus te kunnen genieten.
U bent altijd wild geweest van cultuur. Vervolledig deze
zin eens uit uw eigen ervaring: “Toen ik jong was, had
ik geen enkele mogelijkheid om aan cultuur te doen in
Dour of Quiévrain. Ik zou willen dat…”
y.v. — … dit niet meer het geval zou zijn. Dat alle jonge-

n het westen van Wallonië strekt Picardisch
Wallonië (Wapi), goed voor 10% van de bevolking
van de hele regio, zich uit over 23 gemeenten tussen de grenzen met Frankrijk en Vlaanderen. Te
beginnen vanuit Moeskroen, met Komen-Waasten als
opstapje klimmen we op het Pays des Collines tot
Edingen. Dan draaien we rond Doornik en vinden daar
een paar bekende toeristische trekpleisters, zoals de
kastelen van Antoing en Beloeil, de Archeosite van
Aubechies, het Museum van de Iguanodon in Bernissart,
het Huis van de Reuzen in Ath, het Onze-Lieve-Vrouwvan-de-Rooshospitaal in Lessines en Pairi
Daiza in Brugelette.
We hebben het hier over Picardisch
Wallonië omdat de streek de officiële
titel gekregen heeft van ‘partnerstreek’ van de Culturele Hoofdstad
van Europa, samen met nog eens
17 partnersteden in België en het
noorden van Frankrijk. Om aan
dit ambitieuze avontuur te kunnen meedoen en zo deel uit te
maken van een ongeziene en solidaire culturele territoriale dynamiek, hebben 18 gemeenten uit de
regio zich bereid verklaard om
een jaarlijkse bijdrage van € 0,5
per inwoner te betalen. Op die

ren van Mons-Borinage toegang zouden hebben tot
cultuur.

Het volledige programma vindt
u op www.mons2015.eu/fr
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WE VLOGEN MET
EEN ZUCHT…

regio’s in België en Europa – aan ten minste één evenement zullen deelnemen. Als we ons baseren op de ervaringen van onze voorgangers zoals Rijsel of Marseille,
komen we aan een verhouding van een op zes voor de
grote regio rond Mons. Elke geïnvesteerde euro zou er
dus zes moeten opbrengen voor de horeca. Er is ook
€ 250 miljoen naar de restauratie van infrastructuur
gegaan (met uitzondering van het station). Dat geld
kwam voor het grootste deel van de Waals-Brusselse
Federatie, van Wallonië en van Europese fondsen en dat
is al teruggevloeid in het economische circuit. Nu hopen
we maar dat al die nieuwigheden met hun mensen en
hun diensten nieuwe wegen kunnen inslaan. Dat de
gemeentelijke en regionale overheden andere doelstellingen vinden voor de Stichting Mons 2015 om zo de
sfeer verder te laten leven die bij dit evenement ontstaan
is. Het is voor het eerst dat al die instellingen aan hetzelfde zeel trekken. Laten we profiteren van onze
verworvenheden.

©400Coups
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Met meneer Zo geven
vliegerformaties het landschap
vleugels. Een van de vele
evenementen waarbij men de
lucht ingaat...

©400Coups

manier hopen ze op een belangrijk toeristisch en economisch rendement. Omdat de Stichting Mons 2015
besloot om het opgehaalde geld te verdubbelen, beschikt
het project nu over ongeveer € 1 miljoen.
Een Doornikenaar aan het roer
Dan was er de vraag wie de leiding zou krijgen over dit
project. Om zo’n overheidsopdracht voor dienstverlening
te plaatsen in het kader van ‘de territoriale culturele dynamiek van Wapi/Mons 2015’ opteerde het Culturele
Agentschap van Picardisch Wallonië (Culture.Wapi) voor
een wedstrijd waarbij het lastenboek de volgende criteria
vooropstelde: opwaardering van het Europese culturele
erfgoed, deelname van kunstenaars en verenigingen uit
de streek, een populaire invalshoek en de verwerking
van de eigenheid van Picardisch Wallonië. Uiteindelijk
trokken een Doornikenaar en zijn team aan het langste
eind. Alain Maroy, bijgenaamd meneer Zo, is een regisseur met veel ervaring op het vlak van evenementen en
een specialist van straatkunsten voor wie alle truken van
de foor moeten kunnen. Zo was hij de man die in 2005,
naar aanleiding van 175 jaar België, een 80 ton wegende
rijnaak door de Brusselse straten stuurde.
“Waarom we hieraan meedoen? Het is een hele uitdaging
om een brug te slaan tussen mensen en dingen en het menselijk
aspect centraal te houden in een warm project dat iedereen
75
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LES FACTEURS
D’AMOUR
In 1996 richtte meneer Zo
een groep op om met
Valentijn amoureuze
berichten te bezorgen.
Sindsdien zijn zijn ‘Facteurs
d’ amour’ altijd van de partij.
Google maar even de
avonturen van ‘Mali mali’ en
‘De maan afkoppelen’ in La
Louvière. Of ‘De
onverwachten’ of ‘De nacht
van intriges’ in Doornik. Het
gezelschap bestaat uit een
tiental getrouwen
(componist, regisseur,
acteurs, artiesten,
ontwerpers, presentatoren,
poppenspeler…) die hun

Dossier

krachten bundelen en op
een unieke manier een
groot publiek entertainen,
of zich overleveren aan
kermiskunsten,
straattheater of
stadstoneel. Zij geloven in
een sociale, volkse kunst
en zijn gepokt en gemazeld
in de amateurkunsten. Ze
leren alles aan: dansen,
zingen, vertellen,
schilderen, spelen, bouwen
en uitvinden, wat men maar
wil en wat men maar kan.
Ze nemen het publiek mee
naar onvermoede
uitdagingen en zullen nooit
aan platte spektakels
meedoen. Emotie en
poëzie zijn hun Graal, lef en
uitdaging hun
handelsmerk.
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wil samenbrengen”, antwoordt meneer Zo. “Dit is geen lokaal project, maar een van en voor de hele streek dat we willen
delen met iedereen van Picardisch Wallonië. Alles hangt met
elkaar samen. Het thema van de lucht werd snel gevonden
omdat we boven de dagelijkse, plaatselijke dingen wilden
uitstijgen, weg van het gedoe rond de kerktoren. Ons programma wil alle bewoners van de streek zin doen krijgen om
in ons hemelse en poëtische universum mee te vliegen. We
vertrekken vanuit een ingesteldheid, een culturele dynamiek
die eigen is aan dit Picardisch Wallonië. Ons einddoel is een
groot veelvormig nomadisch project, een stoet van vliegende
voorwerpen die over de regio zal zweven en die in één trek
durf, zachte waanzin en emotie met elkaar verbindt onder de
dubbelzinnige titel ‘Les 400 coups’, zeg maar ‘alle mogelijke
stommiteiten.” Het evenement dat meneer Zo en zijn gezelschap ‘Les Facteurs d’amour’ hebben bedacht, bestaat
uit een tiental artistieke momenten die tussen 2 augustus
en 13 september over het hele grondgebied zullen neerdalen. Een van die momenten, het ‘Concerto de public
dis dong!’, heeft de eer deel uit te maken van het openingsfeest van Mons 2015 op 24 januari. Daarna zal elke
gemeente haar eigen moment de lucht insturen dat zich
zal verspreiden als klokkengelui. “We zouden van alle
inwoners en alle toeschouwers nomaden willen maken”, bekent meneer Zo. “En hen van het ene moment in het andere
meetronen tot in Doornik, waar het feest zal uitmonden in
een massale bijeenkomst en een knallende afsluiter.”
Dan liever de lucht in
Dit evenement dat de start aangeeft van Mons 2015 zal
nog lang in de Henegouwse lucht blijven nagalmen. Voor
dit openingsspektakel brengt meneer Zo een bont
operagezelschap met zich mee, maar ook vliegende kerk-

Elke toeschouwer krijgt een
klokje. De oproep luidt
unaniem: goed schudden
tijdens het gebruik!

©Dominique Decker

Ons einddoel is een groot veelvormig
nomadisch project, een stoet van vliegende
voorwerpen die over de regio zal zweven
en die in een trek durf, zachte waanzin en
emotie met elkaar verbindt.

klokken van vier meter hoog en vijf meter doorsnede en
nog eens 400 eenstemmige klokjes. Dat werk is in de
goede handen van de Doornikse componist, arrangeur
en orkestleider Éloi Baudimont, die al jaren een bondgenoot is van meneer Zo. Fanfares maken deel uit van zijn
wereld. Hij houdt ervan om hen met een feestelijk maar
ook verwarrend repertoire op te solferen. Hij dirigeert
het Grand Orchestre National Lunaire van La Louvière
en ook La fanfare détournée van Doornik. Hij werkt ook
graag samen met amateurs, die hij het volgende motto
influistert: ‘Jullie moeten niet juist spelen, jullie moeten juist
maar spelen’. “Het concert dat we nu voorbereiden is voor geen
enkel publiek bestemd”, vertelt hij doodernstig, voor hij
een tip van de sluier licht. “Het publiek zal de instrumenten
hanteren. Zij zullen beneden met de klokjes spelen, terwijl de
diva Carine Chantry zal zingen, terwijl ze in de lucht hangt
in een mandje van een luchtballon”. Dit ‘publieksconcert’ dat
een muzikaal en visueel spektakel combineert, vertrekt
daarna naar andere gemeenten. In Doornik worden de
klokken van de kathedraal bij het concert betrokken, in
Lessines zullen het die van de kerk zijn.
De lange wandeling van de reuzen
Ook de andere voorstellingen zullen je van je sokken
blazen. Het schijnt dat we een ruimteschip zullen zien
opstijgen van een startbaan die uit het niets is ontstaan.
Kan het zijn dat we naar een stukje snelweg moeten in
de buurt van Moeskroen? Luchtballonnen zenden rechtstreeks wiegeliedjes en liefdesliedjes en geluidsgrapjes
uit tot groot genoegen van de koeien en de weiden van
Antoing, Chièvres, Leuze, Obigies en Komen. In
Lessines zal het publiek dat geïnfiltreerd is door geta-

©400Coups
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lenteerde solisten een concert beleven waarbij de kerkstoelen de maat slaan. De Picardisch Waalse reuzen
zullen samen met 400 wandelaars een tocht van 80 kilometer ondernemen langs Estaimpuis, Celles, Frasnes,
Ellezelles en Brugelette, waar ze uitgeput onder de blote
hemel in slaap zullen vallen. In diezelfde gemeenten kan
je ook terecht voor nooit geziene safaricampings met
uitstapjes, sterrenwaarnemingen, in de bomen klimmen,
vliegerballetten en Gallische feestmaaltijden. Nog sterker: op 16 augustus nodigen de organisatoren van ‘Les
400 coups’ heel Picardisch Wallonië uit om de nacht
buiten door te brengen. Iedereen vleit zich neer waar en
met wie hij of zij wil. Toch opletten, want we hebben
gehoord dat er in het bos van Bonsecours, in Péruwelz,
een slimme draak is die in de mijn zijn nestje gemaakt
heeft en die zich in de bosjes schuilhoudt. Op 13 september ten slotte wordt al dat mooi volk (muzikanten, klokken, raket, reuzen, kampeerders, draak…) op de Grote
Markt van Doornik verwacht voor de grote kladderadatch, het grandioze ‘openbare concert’. Daar zullen de
draak en de klokjes elkaar dan uiteindelijk ontmoeten.
Komt dat zien, komt dat zien.
77
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DE DERDE INDUSTRIËLE
REVOLUTIE BEGINT HIER,
IN CAFÉ EUROPA
Liefhebbers en nieuwsgierige mensen ontmoeten elkaar in de
Carré des Arts om over nieuwe technologieën te kletsen. Bij een goed
glas en op een 3D-geprinte stoel.

B

ij de ontwikkeling van Mons 2015 speelt
Digital Innovation Valley onmiskenbaar een
grote rol. De komst van Google, Microsoft en
nog een honderdtal andere hightechbedrijven
hebben bijgedragen aan een hoge werkgelegenheid in de
digitale vernieuwing en dus ook aan de hoop en de levenskracht van de hele regio. Toen Mons zijn kandidatuur bij Europa indiende, hebben ze natuurlijk aan het
digitale gedacht. Dat werd er niet zomaar bijgesleurd,
maar Mons maakte er zelfs een slogan van: ‘Where
Technology Meets Culture’. Het ging er niet om de technologie zomaar in het zonnetje te zetten, maar die te
gebruiken om de digitale en sociale breuk zo klein mogelijk te houden. Het is de bedoeling om banden te smeden, voor warmte te zorgen over de generaties heen, om
op die manier nieuwe artistieke en economische model-

len uit te vinden. Onder de verantwoordelijkheid van
Pascal Keiser, directeur van Technocité, het centrum
voor permanente vorming van Mons, zullen de digitale
kunstprojecten in 2015 hun verschillende facetten tonen.
Zo zijn Transnumériques, de biënnale van digitale kunsten, Mons Street reView met zijn ongewone beelden en
het op jongeren gerichte project Media DJ wellicht de
interessantste. Toch zullen de meeste ogen gericht zijn
op Café Europa. De inwoners van Mons hebben daar de
voorbije herfst al de eerste geuren kunnen van opsnuiven, toen een prototype geïnstalleerd werd in de tuin
van de Stichting Mons 2015. Het is duidelijk dat de mensen niet bang waren om zich onder te dompelen in dat
digitale bad, want op twee maanden tijd mocht dit gebouw toch op 2.000 bezoekers rekenen. Na een paar
kleine aanpassingen komt het project in al zijn glorie

©Café Europa

terug tussen 12 maart en 19 december. Het zal zich niet,
zoals eerst was gepland, vestigen in de omwallingen van
het Mundaneum, die gerenoveerd worden, maar in de
tuin van de Carré des Arts.
“We hebben Café Europa ontwikkeld om een openbare
culturele ruimte te maken voor mensen van alle leeftijden in
deze tijden van digitalisatie en duurzame ontwikkeling”, legt
Pascal Keiser uit. “Of liever, een netwerk van Cafés Europa,
want zo zullen er nog gebouwd worden in de partnersteden
van Mons 2015, allemaal met gerecycleerd materiaal* . Dat
worden onderling verbonden laboratoria waar mensen nieuwe
technologieën gaan gebruiken om ze te begrijpen en om te
discussiëren over hun impact op de maatschappij. Die debatten
zullen plaatsvinden in real time met andere deelnemers op
andere plaatsen in heel Europa. Zij zullen bewijzen dat werken
met de nieuwste technologieën kan leiden tot nauwere sociale
contacten.”
Een plek om te leren en te ontmoeten
We kennen allemaal wel het beeld van de puisterige
technologienerd die van ’s morgens tot ’s avonds opgesloten zit in zijn bureau met zijn neus tegen zijn scherm.
Café Europa gaat tegen dat beeld in door te tonen hoe
de digitalisering aanleiding kan geven tot ontmoetingen
en uitwisselingen. De nieuwe technologieën zullen de
openbare ruimtes die cafés toch zijn, overnemen en de
vroegere activiteiten vervangen, zoals kaarten, duivenmelken, breien of oeverloze discussies voeren. “Het café
dat voor de vroegere generaties de plaats bij uitstek was voor
sociale integratie, zal opnieuw een gemeenschappelijke identiteit geven aan de burgers”, verzekert ons de projectleider.
Café Europa zal in de eerste plaats dus een plek zijn om
te ontmoeten en te leren. In de ateliers zullen jonge mensen ook videogames kunnen uitvinden voor een heel
gevarieerd publiek. “Voor Café Europa is het belangrijk dat
we ons tot alle generaties richten”, benadrukt Pascal Keiser.
“In samenwerking met het Microsoftcentrum in Mons hebben
we jongeren een spel laten ontwikkelen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van personages die de bewegingen uitbeelden van
tai chi, de populairste vechtkunst ter wereld. Dat werd in de
lente uitgeprobeerd en dat kon rekenen op heel wat belangstelling van ouderen.”
Een reuzenscherm op mensenmaat
Een tweede instrument is het interactieve scherm
Europa Wall. Dit scherm maakt het mogelijk om rechtstreeks in contact te komen met mensen in andere Cafés
Europa. Deze communicatiemuur wordt het centrale

* Kaliningrad in Rusland, San Sebastian in Spanje, Sarajevo in Bosnië-Herzegovina,

Riga in Letland, Pilsen in de Tsjechische Republiek, Linz in Oostenrijk, Rome en
Siena in Italië, Lille, Créteil, Maubeuge, Strasbourg en Avignon in Frankrijk maar ook
Tokio en Montreal.
©Café Europa
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element van het project. Op het programma staan ook
cursussen of gezamenlijke ateliers, naast debatten waaraan iedereen in Mons kan deelnemen, maar ook in andere cafés van het netwerk. Pascal Keiser benadrukt:
“Deze communicatiesystemen verschillen alleen al van andere
technieken zoals Skype door hun grootte. Want dit scherm
meet drie meter bij twee, dus de mensen zullen elkaar in ware
grootte kunnen zien, wat het gevoel van nabijheid zal verstevigen en een ander licht werpt op de gesprekken. Het is misschien utopisch”, voegt de projectleider eraan toe, “maar
deze schermen brengen de ideeën samen van de twee stichters
van het Mundaneum, Paul Otlet en Henri La Fontaine, die
ervan uitgingen dat er vrede op aarde zou komen als we elkaar
maar beter zouden kennen. Want tegenwoordig hebben de
mensen een enorm tekort aan wederzijds begrip.”
De derde industriële revolutie in de cafés
Het derde deel, EuropaLab – het FabLab van Café Europa
– is een samenwerkings- en ontmoetingsruimte waar
onder andere unieke objecten gemaakt kunnen worden
(decoraties, prothesen, meubels…). Alle soorten technologische werktuigen worden ter beschikking gesteld van
het publiek, vooral toestellen die door een computer
bestuurd worden. Het zal niet alleen mogelijk zijn om
tussen de verschillende FabLabs manieren uit te wisselen
om objecten te maken, maar ook om ze onmiddellijk te
maken met behulp van een 3D-printer, 3D-bestanden
en blokken kunsthars. “Een stoel die gemaakt is in San
Sebastian, kan op die manier in Mons gereproduceerd worden”, legt Pascal Keiser uit. “We willen jongeren leren hoe
ze deze toestellen kunnen gebruiken. Maar er komen ook
workshops voor gezinnen en oudere mensen. Want EuropaLab
richt zich evengoed tot ondernemers en ontwikkelaars als tot
kunstenaars, knutselaars, studenten, gezinnen of verschillende
soorten hackers. Hiermee brengen we de derde industriële
revolutie naar de cafés.”
Heb je de indruk dat de wereld te snel gaat? Wees
maar gerust. Smartphones hebben dan wel speelkaarten
vervangen, interactieve schermen nemen de plaats in
van televisietoestellen tegen de muur, maar cafés zullen
toch altijd die plaatsen blijven waar mannen en vrouwen
samenkomen om even de wereld te gaan veranderen. En
er zullen ook altijd stoelen genoeg zijn. Desnoods drukken we er een paar bij.
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DE WERELD OP
BEZOEK
Is creativiteit hetzelfde in Londen, Casablanca of Pilsen?
Maison Folie geeft tekst en uitleg over de artistieke en culturele
waarden van acht wereldsteden die ze uitgenodigd hebben om
hun vernuft en hun identiteit te tonen. I Carole Depasse

H

et concept van ‘De wereld op bezoek’, een
van de bijzondere projecten van Mons 2015
is eenvoudig: Maison Folie, de grensoverschrijdende en multidisciplinaire afdeling
van de Manège de Mons wordt het Internationale
Maison Folie, waarin buitenlandse kunstenaars het publiek zullen onderdompelen in hun artistieke en culturele verhaal. Elk van de acht geselecteerde steden moeten
een ontspannen, feestelijk en interactief programma
uitwerken dat gedurende een korte tijd (vier tot elf

dagen) de ruimtes zal innemen van Maison Folie maar
ook van de stad Mons. De initiatiefnemers en hun bondgenoten rekenen op een razendsnelle verspreiding van
de creatieve energie van de gaststeden. Zo kan iedereen
die al openstaat voor die interculturaliteit en die nieuwsgierig genoeg is, dat bijzondere artistieke aanbod mee
beleven. Voor directrice Anne André van Maison Folie
is ‘De wereld op bezoek’ het logische gevolg van een
lokale en internationale samenwerking die al sinds 2005
aan de gang is. “Sinds dat jaar richten we ons telkens op een

©DR

Elk van de acht geselecteerde steden moeten een ontspannen, feestelijk en interactief
programma uitwerken dat gedurende een korte tijd de ruimtes zal innemen van Maison
Folie maar ook van de stad Mons.
80
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Hierboven, Rosana Cade, een comédienne
uit Glasgow, neemt onbekende
voorbijgangers bij de hand. Hiernaast, het
devies van de Working’s Men Club: ‘Talk
from your mouths & Sing with your hearts’.

plaats op de wereldbol. Het idee bestaat al,
maar we hebben het in het kader van Mons
2015 willen versterken door te mikken op
Europese steden. Het is dus niet de bedoeling
om kunstenaars te laten rondreizen met een
mooi voorverpakt programma. Eerst moeten
de buitenlandse kunstenaars contact willen
leggen met de bevolking, de verenigingen en
de kunstenaars uit Mons.”
Sinds een jaar of twee komen de acht
curatoren en de kunstenaars die bij het
project betrokken zijn geregeld samen in
Logo Working Men’s Club © Rowan Giffiths
Maison Folie. Elke ‘Wereld op bezoek’ is
een werk in opbouw, dat gedeeld en onderhandeld wordt met de inwoners van Mons. En waarin moeten, ze konden iets drinken, kaarten of over politiek
zit de ‘folie’? We bespreken kort de twee projecten van discussiëren en de wereld van de werkmensen verbete‘De wereld op bezoek’ van Londen en Casablanca. Die ren. Ten tijde van mevrouw Thatcher verdwenen ze
doen zin krijgen om almaar verder te gaan en stil te geleidelijk, maar deze social clubs wordt tegenwoordig
staan bij zichzelf.
nieuw leven ingeblazen door hedendaagse kunstenaars.
De keuze van Marine Thévenet viel op een van die clubs:
de Bethnal Green Working Men’s Club, in het oosten van
Britse humor
Elke curatoren krijgt carte blanche. Want Londen is Londen, een buurt die volop opgewaardeerd wordt.
Casablanca niet, om nu maar twee steden te noemen die “Bethnal Green is een volkswijk die herboren wordt. Er wordt
uitgenodigd zijn. Londen is het tweede programma van hier opnieuw gefeest, nieuwe clubs gaan open, maar tegelij‘De wereld op bezoek’. De jonge curator Marine kertijd worden de volksmensen eigenlijk naar de rand wegThévenet van het onaf hankelijke productiehuis gejaagd. Wij willen deze realiteit belichten die zich evengoed
Artsadmin kwam af met een origineel idee: Maison Folie afspeelt in Brussel of in andere Europese steden. De Bethnal
wordt omgebouwd tot een Working Men’s Club, een krui- Green Working Men’s Club heeft nog een ziel en wij willen
sing tussen een Volkshuis en een kroeg, om een verge- die volkse cultuur nog eens in het zonnetje zetten voor ze helijking te maken die wat dichter bij ons ligt. Een Working lemaal verdwijnt”. Een tapijtje op de vloer, laminaat tegen
Men’s Club is een populaire Britse instelling die zich in de muur, met fluweel bedekte stoelen, het podium van
de 19de eeuw samen met een sterke industriële groei in een cabaret, aangekleed met gordijnen van bladgoud, een
dat land manifesteerde. Arbeiders konden er elkaar ont- verlicht rood hart in de achtergrond en een bar waar het
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Het logo van ‘Ailleurs en
folie’ - Casablanca

Rebecca Davies and The Tabards © Rebecca Davies

In februari 2015 zullen vijf kunstenaars,
met daarbij ceremoniemeester Rebecca Davies,
Maison Folie omvormen tot een Britse Social Club.
Ze gaan er wonen en de rollen vertolken
van de verschillende personages, zoals de
goedlachse barmeid, de charmezanger of de
wilde aerobicsleraar.

©Maison Folie
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goed roddelen is. De Bethnal Green Working Men’s Club is
dus pure kitsch. Toch is dit een product dat helemaal bij
Mons past: de kunstenaars nemen hier ook een populaire
historische locatie onder handen, dezelfde artistieke herkenbaarheid, dezelfde ontspannen sfeer. In februari 2015
zullen vijf kunstenaars, met daarbij ceremoniemeester
Rebecca Davies, Maison Folie omvormen tot een Britse
Social Club. Ze gaan er wonen en de rollen vertolken van
de verschillende personages, zoals de goedlachse barmeid, de charmezanger of de wilde aerobicsleraar.
Rebecca Davies is het excentrieke dienstertje dat je zal
aanspreken in haar wat onzeker Frans. Je zal er bingo en
darts kunnen spelen en karaokegewijs meebrullen met
aangebrande liedjes. “De artiesten vertolken bekende figuren
uit de Working Men’s Club, ontzagwekkende en geëngageerde
karikaturen, want uiteindelijk willen we die plekken nieuw
leven inblazen waar mensen samenkomen en die het risico
lopen te verdwijnen”, voegt Marine Thévenet eraan toe.
Naast die menselijke komedie staan er ook optredens,
concerten en filmvoorstellingen op het vierdaagse programma die allemaal verband houden met de herople-

ving van de stad en die ongetwijfeld hun sporen zullen
nalaten. “Regisseur Andrea Luka Zimmerman heeft zeven
jaar lang, met de hulp van zijn buren, zijn woonkazerne in
Oost-Londen gefilmd. Een sociaal stelsel dat dateert uit de jaren
dertig en dat binnenkort wordt afgebroken om vervangen te
worden door hippere appartementen. De film die hier in
avant-première vertoond wordt, is zowel een documentaire als
een sprookje”. En omdat er ook humor bij hoort zal Rosana
Cade, een comédienne uit Glasgow, de straten van Mons
innemen in het gezelschap van plaatselijke kunstenaars.
Zij zullen voorbijgangers bij de hand nemen voor een
kleine geïmproviseerde mars. Dat wordt een bijzonder
intiem moment, een ‘very British’ leerproces over hoe
we omgaan met vreemden.
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Zwarte energie
De derde stad uit ‘De wereld op bezoek’ is de bastaard
havenstad Casablanca, geografisch ingesloten tussen
Europa en Afrika en beïnvloed door tegenstrijdige culturele stromingen. Een dynamische, chaotische stad
waar alles tegelijk gebeurt of ongedaan gemaakt wordt.
Wat kan zo’n intense stad bijbrengen aan Europa en aan
Mons? Nedjma Hadj Benchelabi is artistiek adviseur voor
het gedeelte over Casablanca. Zij vertelt hoe Alya Sebti,
een van de curatoren, verliefd werd op Maison Folie van
Mons (“een huis dat in Casablanca had kunnen staan”). Voor
zo’n speciale, levendige locatie voorziet ze in de meest
lichamelijke kunst: de hedendaagse dans. “De
Marokkaanse choreografen hebben een heel uitgesproken taal
en woordenschat. Ze zullen mooi werk tonen dat ons vertelt
over onze haven, over de spanningen in de stad… De lichamen
op de scène roepen de sfeer op van een angstwekkend maar
hoopvol Casablanca”. Naast de dansers stellen ook andere
Marokkaanse kunstenaars hun gekke stad voor. Een van
hen is plastisch kunstenaar Younes Baba-Ali. Zijn multimediawerken weerspiegelen de wilde gedrevenheid
van de economische ontwikkeling in het hedendaagse
Marokko. “Ik ben vooral geboeid door plagiaat en de gevolgen
ervan. In Marokko zijn er bedrijven die zomaar de namen of
logo’s overnemen van multinationals. Een voorbeeld? Een
Marokkaans bedrijf dat zelfbouwmeubelen maakt heet Kitea.
Ik wil nu met beelden werken op de uithangborden van die
bedrijven en die tentoonstellen in de tuin van Maison Folie”.
Een facet van de Marokkaanse economie wordt hier in
neon opnieuw opgebouwd.

Casablanca(c)DR
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AGENDA
Rijsel
Openingsfeest: zaterdag
24 januari en van
woensdag 28 januari tot
1 februari
Londen
Van donderdag 19 tot
zondag 22 februari
Casablanca
Van donderdag 16 tot
zondag 26 april
Milaan
Van donderdag 7 tot
zondag 17 mei
Melbourne
Van donderdag 18 tot
zondag 28 juni
Montreal / Quebec
Van donderdag 17 tot
zondag 27 september
Tokio
Van donderdag 15 tot
zondag 25 oktober
Pilsen
Van donderdag 12 tot
zondag 15 november

Clandestiene activiteiten
Hassan Darsi maakt deel uit van de heel diverse delegatie
uit Casablanca. Hij is een plastisch kunstenaar die gewoon is om openbare ruimtes te gebruiken, vooral in
de steden. Mons, culturele hoofdstad 2015, is een geweldige speeltuin op maat van deze kunstenaar. “Ik stel voor
om samen met de studenten van Arts², de Kunsthogeschool
van Mons, na te denken over artistieke communicatie en meer
bepaald over dat moment wanneer de kunstenaar alleen is, in
de clandestiniteit als het ware, en zijn werk nog volledig onbekend is”. Waarschijnlijk is dat het enige vrije moment,
waarin de kunstenaar baas is over zijn eigen werk. Want
als hij bekend wordt, is het gedaan. Volgens Hassan valt
het kunstwerk vanaf dan in het ‘magma van de communicatie’ en wordt het onvermijdelijk gemanipuleerd en
verminkt door de media, de critici en de galeriehouders.
Hassan weet waarover hij spreekt. Zijn werken in het
openbaar werden al vaker verboden. “Ik stel voor om terug
te keren naar dat bevoorrechte moment van totale vrijheid
waar de communicatie nog niet zo’n druk zet op de creativiteit”. Op dat moment is het niet belangrijk of de kunstenaar slaagt. Maar daarna is het iets anders. “Ik overweeg
daarna om samen met de voorbijgangers na te denken over
dat idee van clandestiniteit. Zo zal die gedachte uitmonden in
een object, een krabbel op een muur, of een affiche, een onderbreking van een route door de stad, een dans… wat je maar
wil”. Iedereen vindt zijn moment van vrijheid.
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INLICHTINGEN

De wereld op bezoek
Maison Folie
Rue des Arbalestriers, 8
B-7000 Mons
+32 (0)65 39 59 12

www.mons2015.eu/nl/
de-wereld-op-bezoek-0
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WOORDEN IN HET
CENTRUM VAN DE STAD
Er kruipt een zin door een stad.
Muren worden een boek in de
openlucht. De geesten van Verlaine,
Dumont, Verhaeren en Bervoets
spoken over de gevels. Een
waanzinnig project van Karelle
Ménine.

I

n de hele reeks culturele evenementen in de
programmatie van Mons 2015 heeft uiteraard ook de literatuur een plaats in het kapittel. Een zeventigtal projecten vinden
plaats in en rond het Maison Losseau, dat voor
de gelegenheid wordt omgebouwd tot een literaire kroeg. Om dat alles te coördineren, om het
geheel kracht en cohesie te geven, werd er een
beroep gedaan op een Franse artieste die haar
sporen al verdiende met grote samenwerkingsprojecten en die gewerkt heeft rond taal door
middel van installaties, theaterproducties en
verschillende publicaties. Karelle Ménine is geboren in de Tarn, in Frankrijk, studeerde economie in Montpellier, oude geschiedenis in
Toulouse en journalistiek in Parijs. Ze richtte
haar eigen gezelschap, Fatras Production, op in
Zwitserland en werd meermaals uitgenodigd op
het Theaterfestival van Avignon. Ze woonde
tussen 2009 en 2013 in België toen ze residentieel
kunstenaar was in het Brusselse Théâtre de l’L.
Uit haar brein ontsproot het waanzinnige project
om gedachten van auteurs uit Mons op de muren
van de stad te schrijven: in een enkele zin, tien
kilometer lang, woord na woord, dag na dag, van
14 december 2014 tot 19 december 2015. We hadden een ontmoeting met het hoofd van de literatuurprojecten van Mons 2015.
Karelle Ménine, u bent Française, u heeft uw
eigen theatergezelschap opgericht in Zwitserland, u verdeelt uw tijd tussen Genève en Brussel. Waar komt dat idee vandaan om gedurende
een jaar op de muren van Mons te schrijven?
k.m. —Ik zit in de huid van een Franstalige

Europese. En ik heb een mooie liefdesrelatie met
België. Ik vind dit een boeiend, complex, warm
land. Ik kende Mons niet eens toen ze me dit
project kwamen voorstellen. Ik wou dus eerst de
inwoners ontmoeten en hen beter leren kennen.
Ik stelde vast dat ze een heel emotionele band

Menine+Fenech©Ingra Soerd

hebben met hun stad. Het artistieke doel en het
vooruitzicht om omringd te worden door een
mooi team hebben me over de streep getrokken.
Daarna heb ik me over de literatuur van deze stad
gebogen. Was me dat een schok. Ik heb een
enorm intellectueel en literair erfgoed ontdekt.
Mons is een stad geweest met een overvloed aan
ideeën, discussies, enthousiasme en samenkomsten van tal van grote schrijvers. Voornamelijk
op dat scharniermoment tussen de 19de en de
20ste eeuw.

Mons is een stad
geweest met een
overvloed aan ideeën,
discussies,
enthousiasme en
samenkomsten van
tal van grote
schrijvers.

Wie zijn dan die schrijvers en schrijfsters die in
Mons gewoond hebben of die erover geschreven hebben?
k.m. —Ten eerste de Henegouwse surrealisten,

Fernand Dumont en Achille Chavée. Daarna
natuurlijk Paul Verlaine, die hier twee jaar in de
gevangenis heeft gezeten. Dan is er de Vlaamse
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CARL NORAC LAAT
ZIJN ‘ZWARTE KWARTIERTJES’
LOS OP HET PUBLIEK

Schreef u de zin vooraleer u de muren zocht om
hem door de stad te leiden?
k.m. — Helemaal niet. Ik ben uitgegaan van het

dichter Émile Verhaeren, die zijn vrienden ontving in zijn huis in Roisin, een deelgemeente van
Honnelles. En ook de jonge lerares en verzetsheldin Marguerite Bervoets. Hun literair werk
bestaat voornamelijk uit poëzie en brieven. Aan
de ene kant waren ze erg gehecht aan hun geboortegrond, maar aan de andere kant hadden
ze een heel weidse blik. Zo ontstond er een ongelooflijk netwerk tussen die schrijvers, hun
vrienden en correspondenten waarbinnen ideeën
werden uitgewisseld. Ik heb het dan over Stefan
Zweig, André Gide, Victor Hugo, Simone de
Beauvoir. Het verbaasde me dat Dumont, die in
1942 in Mons gevangenzat, en Eluard ook, maar
dan aan de andere kant van Frankrijk, allebei
gelijksoortige teksten schreven over de vrijheid,
als het ware op het ritme van eenzelfde melodie.
Wat me ook getroffen heeft, is dat Dumont en
Bervoets, die allebei tragisch aan hun einde zijn
gekomen, in dezelfde periode in Mons woonden.
Die moeten elkaar ontmoet hebben. Denk eens
aan al die verbanden…
En u heeft besloten om al die mensen hun geschriften in één zin samen te vatten?
k.m. — Het idee is om de literatuur weer naar de

stad te brengen, om te schrijven op basis van het
literaire materiaal uit Mons, maar ook op basis
van herinneringen, ontmoetingen, of archieven.
Het gaat hier niet om slogans, maar het is echt
een samenhangende zin die wordt samengesteld
uit woorden van schrijvers die je van begin tot
einde zal kunnen lezen. Het is de bedoeling om
te spelen met woorden, op muren, uitstalramen,
voetpaden… Het zal heel mooi worden, want de
letters worden aangebracht door twee grafische
86

principe dat je niet op een stad mag schrijven,
maar wel mèt haar. Ik heb dus contact opgenomen met de zeshonderd eigenaars van de gebouwen op het parcours, heb hen de bedoeling van
het project uitgelegd en gevraagd of ze wilden
meedoen. We hebben over literatuur en over de
schrijvers gepraat, ik heb geluisterd naar de mensen, naar wat ze leuk vonden aan die schrijvers,
of net niet. Op basis van die ontmoetingen, van
de anekdotes en de herinneringen heb ik dan
mijn woorden gekozen.
Hoe reageerden die mensen?
k.m. — Toen ze de bedoeling begrepen, heeft de

grote meerderheid aanvaard dat we op hun gevels
schreven. Sommigen wilden de woorden wel
vooraf lezen. Anderen waren zo ingenomen met
het concept dat ze ons vroegen om rechtstreeks
op de steen te schrijven, zonder beschermlaag
zodat de woorden nog lang na dit evenement
zullen blijven spreken en pas door de sleet van
de tijd zullen worden uitgewist. Er zijn zelfs winkeliers die hun uitstalramen willen schikken
zodat ze aansluiten bij wat er op de gevels geschreven staat.

Verlaine© DR

kunstenaars, Ruedi Baur en Anouck Fenech. De
woorden worden op een beschermlaag aangebracht zodat ze ook weer gemakkelijk kunnen
verwijderd worden.
Hoe zal die zin door Mons lopen?
k.m. — Hij doorkruist het centrum van de stad

door vier geografische ruimtes. De eerste, in het
noorden, is verbonden met Verlaine en loopt van
het station van Mons tot de gevangenis waar
Verlaine gevangenzat. De tweede richt zich op
de ‘Kilomètre culturel’ en begeleidt de surrealisten van de groep Rupture van aan de gevangenis
tot aan de Grote Markt langs het gerechtshof en
de rue de Nimy. De derde ruimte is verbonden
met Marguerite Bervoets en ligt in het zuiden,
van de rue Havré tot aan de Carré des Arts. De
vierde ruimte, ten slotte, is gewijd aan Verhaeren
en brengt de reizigers weer naar het station.

De zin zal meer bepaald
uiting geven aan de
denkbeelden van Verlaine.
Na het schietincident met
Rimbaud zat de dichter
opgesloten in de
gevangenis van Mons.

Hoe hoopt u dat de voorbijgangers zullen
reageren?
k.m. — Deze zin zal langzaam vorderen, want

elke dag, tot december 2015 wordt er een klein
stuk toegevoegd. Hij zal in beweging zijn.
Mensen zullen hem kwijtraken en weer terugvinden. Het zal me iets doen als de mensen zullen
stilstaan om de woorden te lezen. Ik hoop dat er
ontmoetingen uit ontstaan, uitwisselingen, emoties. Dat deze zin een debat opent over kunst. Dat
men hem zal ontdekken en smaken. Bij het begin,
aan het station, zal hij in het streekdialect van de
17de eeuw worden geschreven. Een dialect zonder
politieke betekenis, maar die de politiek soms
toch raakt en er dan mee spot. Ik heb bijvoorbeeld graag het woord ‘chambourlette’ gebruikt,
wat zowel een gast is bij het feest van Doudou,
maar ook zinspeelt op ‘balletjes’. Wie die grapjes
erin ontdekt kan er extra plezier aan beleven.

Samen met toneelschrijver Wajdi
Mouawad, choreograaf Frédéric
Flamand, stylist Jean-Paul
Lespagnard, zanger Marc Pinilla
en de polyvalente Fanny
Bouyagui is Carl Norac een van
de handlangers van Mons 2015
die hun talent mee in de
weegschaal gooien. Deze
dichter en schrijver uit Mons
schreef meer dan 60
kinderboeken die in
verschillende talen vertaald zijn.
Hij doorkruist de streek met zijn
‘Zwarte kwartiertjes’. Dat is de
naam die de mijnwerkers gaven
aan het moment waarop de
mama’s verhaaltjes aan hun
kinderen vertelden in het
pikkedonker. Een rol die dit kind
van de streek op het lijf
geschreven is. Zijn eerste
literaire ervaring was toen zijn
grootmoeder hem verhaaltjes
van Pompier Camember
vertelde. “Toen ik klein was, heb
ik vaak in de volkswijken van
Mons rondgelopen en toen ik
hier later kwam wonen, ben ik
dikwijls inspiratie gaan zoeken in
de donkere straatjes”, legt de
schrijver uit. Hij was erg ontroerd
dat men aan hem gedacht had
om hier een actieve rol te
spelen, terwijl hij in Orléans

woont en de rest van de wereld
verkent. “Om de Zwarte
kwartiertjes te vertellen en om
de traditie te laten herleven zal
ik het publiek op verschillende
plaatsen in Mons onderhouden,
maar ook in een bos in Cuesmes,
een kasteel in Ghlin, aan de
oever van een rivier in SaintDenis… Ik hoop dat ze alle
lichten doven als ik mijn
verhaaltjes vertel. Die trouwens
niet donker zijn, maar eerder
vrolijk”, benadrukt de man die
achtereenvolgens leraar Frans is
geweest, rondreizende
bibliothecaris, journalist en prof
literatuurgeschiedenis aan het
Koninklijk Conservatorium van
Mons voordat hij van zijn pen
kon gaan leven en daarmee
verschillende literaire prijzen
wegkaapte. Zoals de Grand Prix
de la Société des Gens De
Lettres de France (SGDL).
Carl Norac is nog bij andere
evenementen van Mons 2015
aanwezig. Tot 22 november stelt
hij in de bibliotheek van
Jemappes zijn privécollectie
tentoon van illustraties van de
19de eeuw tot nu met werk van
Benjamin Rabier, Charles
Dickens, Art Spiegelman, Terry
Gilliam, enzovoort. “Om aan de
kinderen de magie van
afbeeldingen te tonen”. Deze
zoon van de Waalse schrijver en
dichter Pierre Coran,
ondertussen een tachtiger,
wordt ook hoofdredacteur van
het driemaandelijks tijdschrift
L’Impertinente. Dat zal een
schalkse blik werpen op de
programmatie. “Het eerste
nummer heeft Van Gogh als
thema. Ik geef het woord aan
verschillende bekende mensen
die iets over die schilder willen
zeggen.”
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Le Temps Différent
Rue du Haut Rejet, 7
B-7760 Celles
+32 (0) 477 75 26 09
info@le-temps-different.be
www.
le-temps-different
.be
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LE TEMPS
DIFFÉRENT
Zin in een ontspannen weekend met zijn
tweetjes in een chambre d’hôtes met vier
korenaren? Dan is Le Temps Différent in
Velaines iets voor jou. Een comfortabel verblijf
en wellness à la carte. I Christian Sonon

Vier luxekamers voor twee of drie personen, een
overdekt zwembad, een jacuzzi, een sauna, een
massageruimte, een solarium, een groot terras
met een vijvertje, een panoramisch uitzicht over
de velden, een kelder met een bar en gezelschapsspelletjes… Sofie Raveel biedt haar gasten een
weekend lang volledige ontspanning aan in een
luxekamer in het dorpje Velaines, in Celles. “In
sommige kamers kunnen we een bedje bijplaatsen voor
de kinderen, maar het huis wordt vooral bezocht door
koppels die van de rust van het Doornikse platteland
willen genieten om met zijn tweeën een weekend door
te brengen”, vertrouwt de bazin ons toe. Ze biedt
ook wellnessarrangementen voor jonggehuwden
aan, zelfs à la carte. Er zijn tal van combinaties
mogelijk en Sofie gaat zelfs aan het fornuis staan

© Le Temps Différent

als mensen een feestmaal vragen, met bubbels,
een kaasschotel en bij kaarslicht bijvoorbeeld.
Elke kamer ziet er anders uit. De Landelijke
Kamer is ingericht in Vlaamse stijl met veel hout
en baadt in beige en lichtgrijze tinten. De
Marokkaanse Kamer is warmer, met schemerig
licht en tegels in mediterrane kleuren. In de
Designkamer contrasteren de moderne, donkere
meubels met de lichte muren. De Koninklijke
Kamer ten slotte is de lievelingskamer van jonggehuwden. Ze is groter en luxueuzer, wat blijkt
uit de marmeren vloer in de badkamer.

I N SAM ENW ERKI NG M ET

www.gitesdewallonie.be
© Le Temps Différent
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La Ferme de l’Abbaye
Saint-Feuillien
Chemin de l’Abbaye
Saint-Feuillien, 10
B-7070 Le Roeulx
+32 (0) 64 677 117
info@abbeyfarm.be
www.abbeyfarm.be

© Le Temps Différent
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LA FERME DE
L’ABBAYE
SAINT-FEUILLIEN
De boerderij van de Abdij van Saint-Feuillien,
gelegen naast het kasteel van de prinsen van
Croÿ, heeft twee mooie suites en een
gastenkamer. Ontdek hier de parken en
kanalen van de streek. I Christian Sonon

“Mijn man heeft de inrichting gedaan”, legt Sofie uit.
“Hij is bouwondernemer maar hij kent ook iets van
afwerking en decoratie. Hij heeft zijn zaak in Deerlijk,
een kleine gemeente in de buurt van Kortrijk, op vijftien kilometer van Celles. Doordeweeks werk ik bij
hem en help ik met de administratie en de boekhouding. In het weekend ben ik hier, in Velaines. Ik ontvang hier de gasten en verwen ze. Ik hou van menselijk contact. Onafgebroken in een kantoor opgesloten
zitten, kan ik niet.”
Een deel om te slapen, een deel om te
zwemmen
Sofie en haar man hebben zich in het Pays des
Collines gevestigd omdat het bijna onmogelijk is
om op het Vlaamse platteland nog grond te vinden voor een schappelijke prijs. Dus besloten ze
om een beetje verder te trekken, naar Wallonië.
“Als je over de brug van Escanaffles rijdt in Celles,
verandert het landschap drastisch. Plots is daar het
platteland, zover het oog reikt.”
Toen ze in 2004 op de fundamenten van een
vervallen boerderij begonnen aan de bouw van
dit ruime, U-vormige landhuis, dachten Sofie en
haar man er niet aan om het in te richten als
chambre d’hôtes. Het was Sofie die met het idee
kwam. Er was nog plaats in een vleugel boven de
paardenboxen. Het privégedeelte bevindt zich in
het midden van het gebouw. In het derde deel
vind je de jacuzzi en het zwembad. De gasten
moeten langs het gezellig ingerichte souterrain
onder de binnenkoer van het huis om er te geraken. Knap gedaan. Blijf er vooral niet te lang
hangen voor de whiskykast.
Als je uit het water komt, staan de rieten zetels
je al op te wachten in de oranjerie. Neem een
boek uit de bibliotheek en installeer je comfortabel met uitzicht op de Mont Saint-Aubert. De
schapen zullen je niet storen. De klok ook niet.
“Prendre le temps – Me faire des illusions – Croire
dans le bon – Flâner dans les champs – Appelle-moi
naïve”. (De tijd nemen, mij illusies maken, in het
goede geloven, door de velden wandelen, noem
mij maar naïef). Sofie houdt zoveel van dat liedje
van Axelle Red dat ze de woorden op een muur
in een van de gangen geschreven heeft. Welkom
in het andere tijdperk van Le Temps Différent!
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TE ZIEN, TE DOEN
Als je zin hebt om een luchtje te gaan scheppen tijdens je weekend in Velaines,
biedt de website van Le Temps Différent je een ruime keuze aan activiteiten,
bezoeken en ontspanning. De absolute favoriet van Sofie is een wandeling met
zijn tweeën naar de Kluisberg, bekend door de Ronde van Vlaanderen,
en naar Mont Saint-Aubert, van waaruit je een prachtig uitzicht hebt over
de Scheldevallei en Doornik. Als je wat meer tijd hebt, moet je zeker een bezoek
brengen aan Doornik, de stad met de vijf klokkentorens.
Maar ook het Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessines en het kasteel van Belœil,
met zijn prachtige Franse tuinen, zijn de moeite waard. En met de fiets?
“Dat is niet zo gemakkelijk”, zegt Sofie. “We zitten hier natuurlijk in het Pays des
Collines. Maar Picardisch Wallonië is bezig fietscircuits met knooppunten aan te
leggen, zoals in Vlaanderen, en je hebt de jaagpaden langs de Schelde, die deel
uitmaken van het RAVeL-netwerk.”
© France Dubois

Bijzonder aan de boerderij van de Abdij van
Saint-Feuillien is onder meer dat ze deel uitmaakt
van een keten van gastenverblijven voor Belgische
pelgrims. De reden? De prinselijke stad Le Rœulx
wordt doorkruist door de Via Gallica Belgica, ofwel
de weg naar Sint-Jakob van Compostella, die vertrekt vanuit Hélécine in Waals-Brabant en naar
Saint-Quentin in Frankrijk leidt. Niet dat de twee
geweldige suites en de gastenkamer die Pascale
Massin-Theys en haar echtgenoot in dit gebouw
uit 1850 hebben ingericht, enkel voor pelgrims
bestemd zijn. Maar als je luistert naar de verhalen
van de eigenares over de 18 jaren hard labeur die
nodig waren om deze oude vierkantshoeve te
restaureren, kun je alleen maar concluderen dat
ook deze mensen hun comfort en gewoonten
hebben opgeofferd om het hoofd te bieden aan de
weergoden, hun grenzen te ontdekken, nieuwe
dingen te leren, zich open te stellen voor anderen
en een nieuwe manier van leven te laten afhangen
van toevallige ontmoetingen. Kortom, op hun
eigen manier hebben ook zij de pelgrimsstaf ter
hand genomen.

© France Dubois

Drie paarden, een shetlandpony
en een ezelin
“Toen we in 1995 deze boerderij kochten, was ze onbewoond en in slechte staat”, legt Pascale uit. Zij is
afkomstig uit Waver en werkte lang als HRassistente in Louvain-la-Neuve. “Eerst hebben we
een huisje afgebroken dat de voorgevel van de boerderij ontsierde, om daarna het hoofdgebouw te renoveren. Toen we in dat stuk zijn gaan wonen, zijn we
begonnen met de veranderingen van de vleugel loodrecht erop, tegenover de schuur, waar vroeger de stallen waren en waar de landarbeiders verbleven. We
hebben ook de hele binnenkoer moeten opbreken om
de afwatering te installeren. Daarna heb ik een tuin
getekend met een terras erbij. Ik heb zelf de aanplantingen gedaan, want ik hou van de natuur en van
tuinieren. De eigendom strekt zich uit tot een boomgaard en een grote weide waarin drie paarden, een
shetlandpony en een ezelin rondhuppelen”, voegt
Pascale er nog aan toe. Tegenwoordig werkt ze
mee in de tandartsenpraktijk van haar man, al
heeft ze een opleiding gevolgd waardoor zij paardentherapie mag geven. Langs de weide loopt een
oude muur die eraan herinnert dat het park van
de Saint-Feuillien-abdij vroeger aan de boerderij
grensde. Die abdij werd in 1125 gesticht door de
bisschop van Cambrai, vlakbij de herdenkingsplaats waar Foillan met zijn gezellen werd vermoord. Foillan was een Ierse monnik die deze
streek in de 17de eeuw kwam kerstenen en die het
klooster van Fosses stichtte. De abdij lag dus in
het park rond het kasteel van de prinsen van
Croÿ, een belangrijk stuk Waals erfgoed. Zoals
veel andere abdijen, werd ook deze vernietigd
tijdens de Franse Revolutie.
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Een viersterrengastenkamer
Maar laten we even terugkeren naar de gastenkamers die vier sterren hebben gekregen van het
Commissariaat-Generaal voor Toerisme, of vier
korenaren om precies te zijn. “Toen we dit gebouw
kochten, was het voor mij meteen duidelijk dat ook
andere mensen hiervan moesten kunnen profiteren”,
vertelt Pascale. “Om te beginnen hebben we een
kamer ingericht op de eerste verdieping van het vroegere hoofdgebouw. Die hebben we dan afgesloten zolang de werkzaamheden duurden om de twee vleugels
van de boerderij met elkaar te verbinden. Daardoor
kunnen we sinds eind 2008 en naast elkaar twee kamers en een gastenkamer aanbieden. We kunnen er
in verschillende configuraties een tiental mensen logeren. Onze gasten zijn vooral mensen die naar hier
komen om zich te ontspannen of om familie of vrienden in de buurt te bezoeken,” legt Pascale uit, “maar
door onze ligging in het park van kanalen en kastelen
krijgen we hier ook veel toeristen uit alle delen van
het land, en zelfs uit Frankrijk en Groot-Brittannië.
Volgend jaar verwachten we, dankzij de activiteiten
rond Mons 2015, een stijging van het aantal gasten.”

© France Dubois

TE ZIEN, TE DOEN
Het domein van Seneffe en het museum voor edelsmeedkunst,
het park van Mariemont en zijn arboretum, het kasteel van Louvignies, de
versterkte burcht van Écaussinnes… De regio loopt over van schitterende
parken en kastelen. Maar voor gezinnen met kinderen raadt Pascale Theys
een wandeling aan langs het oude Canal du Centre en een bezoek
aan de hydraulische liften. “Je kan er fietsen huren en via het RAVeL-netwerk
de oevers van het oude en nieuwe kanaal volgen.” Een goed idee, temeer
omdat een trip naar de scheepsliften kan gecombineerd worden met een
bezoek aan de brouwerij Saint-Feuillien in Le Roeulx, waar je kunt proeven van
een puur streekproduct, zij het met mate.

L’Artisan du goût

De subtiele smaak van traditie en
authenticiteit
Al 30 jaar lang tovert de verﬁjnde Foie Gras van Upignac elke tafel om tot
een ware feestdis. Van oorsprong een traditionele eendenkwekerij, heeft
Upignac een neus voor kwaliteit. Met passie en toewijding verwerkt ze
zorgvuldig geselecteerde eenden- en ganzenlevers in haar atelier in Upigny.
Het zijn die knowhow en lange jaren van ambachtelijke traditie, waaraan foie
gras van Upignac zijn volle, onnavolgbare smaak ontleent.

Vind alle onze producten en degustatiestips
in onze netwerk winkels
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La Table du Boucher
Rue d’Havré, 49
B-7000 Mons
+ 32 (0)65 316838
www.
latableduboucher
.be

© Les Lacs de l'Eau d'Heure
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LA TABLE DU
BOUCHER
Luc Broutard is al lang de veertig gepasseerd,
maar hij host nog steeds tussen zijn drie zaken
als een oude krijger, terwijl hij vecht voor de
uitzonderlijke producten van de zee en van het
land. I Michel Jonet

Als je de Table du Boucher in Mons niet kent,
kan je dat gemis snel rechtzetten. Dit is absoluut
een ‘te ontdekken’ adres, hartje Mons. Treed binnen in het stulpje van Luc Broutard en je waant
je meteen in het decor en de sfeer van een tijdloze
brasserie met een keuken waarvan het verleden
over de eetzaal hangt. Dat het beroep van gastronomisch journalist best benijdenswaardig is,
blijkt al uit de opsomming van de verschillende
gerechten op de kaart. Lende van Japans Wagyurundsvlees, kalfstong op de wijze van Limousin,

ree, sint-jakobsnootjes uit Boulogne-sur-Mer,
kaviaar op rundstartaar, melklam van de
Aveyron, snoekbaars met boontjes uit Paimpol.
Het water komt je in de mond bij de opsomming
van al die grand cru vleessoorten die de baas zelf
gekozen en verfijnd heeft: vlees uit Ierland, uit
het Franse dorp Salers, of uit de Aubrac, Black
Angus beef… namen en herkomsten om van te
smullen. Zoals ook nog van de kalfskop in een
korstje met gribichesaus, sucrinesla en een
mosterdsorbet.
Een bijzondere loopbaan
“Ik ben geboren in Bavais, in het noorden van
Frankrijk. Mijn ouders waren landbouwers. We hadden ook wat koeien. Ik kreeg al snel de smaak van het
koken te pakken en na een leertijd deed ik verschillende
stages. Zo heb ik chef Christian Germain leren kennen
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LE FAITOUT

LUC BROUTARD, BIO EXPRESS
Twee kinderen

Le Faitout
Place de la Résistance, 1
B-7331 Baudour
+32 (0)65 64 48 57
www.
lefaitout-fernez
.com

Charles, 19, gaat voor een toekomst als kok.
Baptiste, 15, wordt patissier.

Drie restaurants
La Table du Boucher, Le Comptoir de Marie, La
Madeleine.

17 mensen die voor hem werken
15/20 in de Gault&Millau
Bib Gourmand in de Michelin
© Fabien Marinello (Lamarck & Darwin)

in Montreuil-sur-Mer. Na mijn legerdienst bij de infanterie zou ik bij hem in de keuken gaan werken.
Maar zijn kasteel was afgebrand en hij stuurde me
naar Chilston Park in het Britse Lenham in het graafschap Kent.” Het was de bedoeling van het hele
team om ervoor te zorgen dat dit prachtige landhuis onder de aandacht zou komen van het prestigieuze Relais & Châteaux. Daar maakte Luc
kennis met uitzonderlijke producten in een keuken waar de prijs van de waren er absoluut niet
toe deed. Dat waren nog eens tijden. Als hij terugkeert naar Bavais komt Luc Broutard terecht in
Bagacum, een heel klassiek restaurant. Later leert
hij mevrouw Cazaux kennen, die hem aanstelt als
chef van de Rancho Grill in Asquilles, in de buurt
van Mons. Daar zal het elf jaar duren vooraleer
hij met La Table du Boucher van wal steekt.
“Zonder al te veel middelen hebben we een gat in
de markt gevonden, heel klassiek allemaal, vooral
vlees en bereidingen op de grill. Door de naam van
het restaurant alleen al wisten de klanten wat ze van
ons konden verwachten. Toch heb ik al heel snel een
stap hogerop willen zetten met nog betere producten.
Dan heb ik het geluk gehad meneer Denaux te ontmoeten, een uitzonderlijke slager uit Sens, in de buurt
van Troyes. Hij heeft me de passie bijgebracht voor het
rijpingsproces van vlees. Ik kocht vlees bij hem voor
het restaurant. Dat ging om serieuze bedragen. En die
verandering verliep niet van een leien dakje. De klanten waren nogal gehecht aan de smaak van een redelijk klassieke keuken. Dat is een jaar lang een heel
gedoe geweest, maar we hebben standgehouden. Ik
ging ook hoe langer hoe meer naar de markt in Rungis
waar ik dan echte beroepsmensen ontmoette, zoals
topslager Olivier Metzger die dagelijks vlees levert
aan artisanale slagers en aan de beste restaurants van
Europa. Ik heb ook een groot aantal chefs kunnen
ontmoeten die geregeld langskomen in het restaurant.
Yves Mattagne bijvoorbeeld (Sea Grill**, Brussel),
Pierre Résimont (L’Eau vive**, Profondeville), Lionel
Rigolet (Comme chez soi**, Brussel) en vele anderen.”
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De erkenning door Gault&Millau in 2011 bracht
nog meer bekendheid met zich mee en vele bekende chefs bezochten La Table du Boucher. Ze
wisselden hun vondsten uit, hun zoektocht naar
eenvoud, naar het respect voor het product, de
kwaliteit van de bereiding, hun samenwerking
met plaatselijke producenten. “We hebben
Holsteinrunderen die bij ons in de weiden worden
grootgebracht. Dat is een heel sterk ras, bijzonder geschikt voor de rijping.”
Rijp vlees
“Je mag rijping niet verwarren met verrotting. Bij het
rijpingsproces keren we terug naar de traditionele
behandeling van het vlees, met het behoud van smaak,
geur en uitzicht. We willen de smaak niet verknoeien
door het vlees vacuüm te verpakken zoals dat voor de
warenhuizen gebeurt. Dit is een vak dat tijd vergt,
knowhow en een stockage van het vlees op de juiste
temperatuur. Dat is essentieel.” En als je vindt dat
het vlees een onaangename geur verspreidt, dan
is het te mijden omdat het dan waarschijnlijk van
slechte kwaliteit is.

“De verandering
verliep niet van een
leien dakje. De
klanten waren nogal
gehecht aan de
smaak van een
redelijk klassieke
keuken. Dat is een
jaar lang een heel
gedoe geweest, maar
we hebben
standgehouden.”

Faitout is een Frans woord dat stoofpot
betekent. I Guy Delville

Maar in Baudour, een deelgemeente van SaintGhislain in de provincie Henegouwen, is de
Faitout een restaurant dat vooral bekend is voor
zijn grillgerechten en zijn stoofpotjes. Die worden met veel talent en aandacht geserveerd aan
een trouw cliënteel dat graag aanschuift aan de
tafels van het ruime en lichte terras of in de zaal.
Emilie en Eric Fernez staan aan het hoofd van
een knap keukenteam. Zij baten deze zaak uit die
overigens onlangs verhuisde van de overkant van
de straat omdat het decor hier aangenamer is en
vooral omdat er meer plaats is. Het tweetal probeert ons te verleiden met eersteklasproducten,
seizoensgebonden recepten, grillades op houtvuur en last but not least hun schotel met allerlei
soorten varkensvleesspecialiteiten.
Met een lekker wijntje op tafel is de sfeer hier
altijd heel ontspannen. De gastheer en gastvrouw
bieden een aantrekkelijke kaart aan, maar daarnaast ook twee rijke driegangenmenu’s: de
Faitout voor € 33 en de Boucher voor € 35. Als
voorgerecht hebben ze onder andere huisgemaakte garnaalkroketten met gefrituurde peter-

@ Xavier Bostem

selie en citroen; de echte kroketten van kalfszwezeriken en gevogelte in een sterk afsmakende
tomatensaus; krokantjes met kaas en spek, een
recept van de bomma; scampi met look of ook
nog een dikke snee paté, zo uit de kom, met uitjes
en augurkjes. En die kom wordt voor je neus op
tafel gezet.
Ook voor het hoofdgerecht zal het niet gemakkelijk zijn om een keuze te maken. Je zou je
kunnen laten verleiden door een koninginnenhapje Faitout met boter, kip, champignons, vleesballetjes en daarbij frietjes. Maar er is ook gemalen biefstuk met kruiden en een slaatje. Voor wie
veel honger heeft is er de varkenskotelet
Blackwell, gegrild op de manier van Roger. Een
slaatje en mayonaise erbij. Of je gaat meteen voor
het gegrild varkensribstuk Elevage Abotia van
Saint-Jean de Pied de Port, dat is een varkensras
uit Frans-Baskenland, goed voor 850 gram vlees
voor twee personen. Maar als je echt grote honger hebt, dan kies je de brochette Eléphant. Dat
zijn grote stukken varkensvlees, samen 400 gram
en daar hoort dan ook nog een stevige barbecuesaus bij. Vergeet trouwens niet nog wat plaats
over te laten voor de meer dan royale desserts.
Het jonge, maar heel beleefde zaalpersoneel
danst met een medeplichtige glimlach voor de
vaste klanten, de hele avond een fraai ballet rond
de tafels. De wijnkaart is uitgebreid, maar vooral
Frans gesigneerd. De prijzen zijn bijzonder democratisch, en beginnen bij € 16,50. Voor de
fanatiekelingen en de liefhebbers is er ten slotte
nog een originele selectie gins.

@ Xavier Bostem

De gastheer en gastvrouw bieden een aantrekkelijke kaart aan,
maar daarnaast ook twee rijke driegangenmenu’s: de Faitout voor € 33
en de Boucher voor € 35.
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WAW! WILT U ONS
GRAAG VOLGEN?

0 CAR D’OR
Brasserie
St-Feuillien SA
Rue d’Houdeng, 20
B-7070 Le Rœulx
+32 (0)64 31 18 18
info@st-feuillien.com
www.st-feuillien.com

Het bier Car d’OR, dat de folklore van Mons
vertegenwoordigt, is het eerste product met
het label Mons 2015. I Julie Boch

Car d’OR is het eerste product dat een label kreeg
van Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa,
en wordt daarmee automatisch gelinkt aan de
verschillende activiteiten van dit evenement. Dit
nieuwe bier, dat ontwikkeld werd door de brouwerij Saint-Feuillien, werd eind 2011 voorgesteld
en in november 2013 officieel erkend door de
Stichting Mons 2015. “We willen dat Car d’OR bijdraagt tot de uitstraling van Mons en de hele streek”,
legt Dominique Friart uit, afgevaardigd beheerder
van de brouwerij, tijdens de presentatie van het
bier. De naam ervan verwijst rechtstreeks naar de
folklore van Mons. De Gouden Kar, Car d’OR, is
immers een van de belangrijkste elementen van
de Ducasse van Mons, waarin elk jaar bij het feest
van Doudou de relieken van de heilige Waudru
(Waltrudis), stichtster van de stad, worden vervoerd. De brouwerij Saint-Feuillien van haar kant
maakt al heel lang deel uit van de biertraditie van
Mons. De brouwerij werd in 1873 opgericht door
Stéphanie Friart maar het boegbeeld, de SaintFeuillien, kende zijn bloei pas echt op het einde
van de jaren 1960. Het nieuwe bier kan eventueel
op lange termijn ook toegevoegd worden aan het
klassieke gamma van de brouwerij. Maar dat zal
afhangen van het succes in 2015.

Een licht recept
Car d’OR (6,5% alcoholgehalte) is een blond bier
van hoge gisting. Volgens Alexis Briol, productiedirecteur van de brouwerij Saint-Feuillien, “is
Car d’OR ontwikkeld voor de grote massa. Dit bier
heeft zijn eigen persoonlijkheid. Het is niet te sterk
zodat men er bij de verschillende feesten goed kan van
doordrinken”. Car d’OR is blond en helder en heeft
een witte, luchtige kraag. In de neus is het heel
zacht fruitig met fijne nuances van aromatische
hop. De eerste slok is aangenaam zacht met een
lichte abrikozentoets; daarna komt de subtiele
bitterheid los. Car d’OR is rond en zacht, een
prima dorstlesser.
Gouden medaille
Op zondag 2 november 2014 kreeg de Car d’OR
in Leuven de gouden medaille van de Brussels
Beer Challenge in de categorie Pale/Amber Ales.
Dit is niet zomaar een wedstrijd.
De internationale jury die deze
Car d’OR onderscheiden heeft,
was samengesteld uit 60 experts,
bierbrouwers en consumenten
die 725 bieren uit 25 landen blind
geproefd hebben. Bieren uit
Duitsland, Denemarken, GrootBrittannië, Tsjechië, Japan, de
Verenigde Staten, Frankrijk,
Italië…

De Car d’OR-kaas
Toen Jacquy Cange, sinds 30 jaar kaasmeester en lid van de club
‘Mons 2015 Bedrijven’, vernam dat de Stichting Mons 2015 een label
wou toekennen aan een aantal voedingsproducten, besloot hij een kaas
te ontwikkelen die zo’n evenement waard zou zijn, … en zelfs meer dan
dat. Zo werd de Car d’OR kaas geboren, op basis van het gelijknamige
bier (zie hoger). In samenwerking met de brouwerij Saint-Feuillien heeft
hij een recept uitgewerkt in overeenstemming met het Car d’OR bier.
Het resultaat is een zachte kaas, ontstaan uit een mengsel van bier
en melk. De nieuwe kaas is in elk geval geslaagd. Niet alleen kreeg hij
het label ‘Mons 2015’, hij behaalde ook een zilveren medaille in de
Waalse kaaswedstrijd in het kasteel van Harzé.
Jacquy Cange, Rue des Meuniers, 46 – B-7973 Stambruges
+32 (0)69 57 97 69 – info@jacquycange.be – www.jacquycange.be

Ontdek de veelzijdigheid
van het groeiende
Wallonië!
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.

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!

www.wawmagazine.be
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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.

Vincent van Gogh,
Le Semeur (d’après Millet),
1890, Kröller-Müller Museum, Otterlo
Photo © Stichting Kröller-Müller Museum
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