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Voorwoord

De Afvaardiging Wallonië-Brussel in Den Haag 

maakt deel uit van de Ambassade van België 

in Nederland. Geopend in september 2012, 

heeft ze als missie om de Federatie Wallonië-

Brussel en het Waals Gewest in Nederland te 

vertegenwoordigen. Gelegen aan het “Lange 

Voorhout” in het historische en politieke hart 

van Den Haag, deelt de Afvaardiging haar 

kantoren met de Waalse Economische en 

Handelsvertegenwoordiging (AWEx). Ze werkt 

ook nauw samen met Toerisme België voor 

Wallonië-Brussel in Amsterdam.

In 2002 werd een samenwerkingsverdrag ondertekend tussen de Federatie 

Wallonië-Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschapscommissie van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden 

anderzijds. De opening van een kantoor van de “Afvaardiging Wallonië-Brussel 

in Den Haag” heeft een nieuwe impuls gegeven aan de betrekkingen met 

Nederland.

Deze eerste editie van de newsletter “Afvaardiging Wallonië-Brussel in 

Nederland” geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Ik wens u veel leesplezier en maak van deze gelegenheid gebruik om u een 

Gelukkig 2015 te wensen!

Marc Clairbois

Afgevaardigde Wallonië-Brussel in Den Haag

Verantwoordelijke uitgever: M. Clairbois

Redactie: M. Clairbois / M. Reumers / H. van Hofwegen

Grafische vormgeving: CRD – www.crd.be
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Het was zijn eerste buitenlandse bezoek als Minister-

president en dat onderstreept het belang dat de Waalse 

regering hecht aan de goede relaties met Nederland. Hij heeft 

de Nederlandse Premier Mark Rutte ontmoet in het Catshuis 

en Burgemeester Ahmed Aboutaleb in het stadhuis van 

Rotterdam. In de havenstad bezocht hij eveneens de RDM 

Campus, een opleidingscentrum waar beroepsonderwijs, 

onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven elkaar 

ontmoeten. Paul Magnette heeft daarnaast nog een bezoek 

gebracht aan het bedrijf Pluriomics in Leiden, dat onlangs 

een investering van 4 miljoen euro aangekondigde in het 

Biopark van Charleroi. Pluriomics is actief in de productie 

van stamcellen die gebruikt worden voor de ontwikkeling 

van medicijnen. Deze bezoeken en ontmoetingen hebben 

als doel om de banden tussen Nederland en Wallonië te 

bevestigen en verder te versterken. 

tenlandse investeringen (AWEx) werden er workshops geor-

ganiseerd met vertegenwoordigers van de Nederlandse en 

Waalse topsectoren. 

In totaal waren er een vijftigtal deelnemers aanwezig, uit de 

private, publieke en universitaire sectoren, gespecialiseerd 

in de domeinen life sciences, agro-food, high tech, logistiek 

en duurzame ontwikkeling. 

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst vond er ook 

een werkvergadering plaats tussen het Waalse onder-

zoeksnetwerk LIEU, waarin de verschillende Franstalige Bel-

gische universiteiten vertegenwoordigd zijn, de Technische 

Universiteit Eindhoven en de HighTech Campus.

Het bezoek van Minister Marcourt werd voortgezet in de 

provincie Nederlands Limburg, waar hij een bezoek bracht 

aan “Chemelot Campus” in Geleen en aan de “Health Cam-

pus” in Maastricht. Hij sloot zijn bezoek af in het Provincie-

huis in Maastricht, waar hij de Gouverneur van de Provincie 

Limburg, Theo Bovens, ontmoet heeft.

Paul Magnette in Nederland voor zijn eerste 
buitenlandse bezoek als Waals Minister-president 
De Minister-president van Wallonië, Paul Magnette, heeft een bezoek gebracht aan Nederland op 13 en 
14 januari (2015). 

De Waalse Minister van economie, buitenlandse 
handel en hoger onderwijs, Jean-Claude Marcourt, 
heeft in februari 2014 de Nederlandse Minister van 
buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwer-
king, Lilianne Ploumen, ontmoet in Eindhoven.

Het thema van deze ontmoeting was het topsectorenbeleid. 

Op initiatief van het Waals agentschap voor export en bui-

Waals Minister Marcourt op bezoek in Eindhoven

Minister Jean-Claude Marcourt
en Minister Lilianne Ploumen 

Minister-president Paul Magnette van Wallonië 
en Premier Mark Rutte van Nederland
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In 2004 werd een EUNIC cluster in Nederland opgericht. 

Het roulerende voorzitterschap van deze cluster wordt 

momenteel toegekend aan Marc Clairbois, de Afgevaardigde 

Wallonië-Brussel in Den Haag. De leden van het netwerk 

werken nauw samen op cultureel, taalkundig, en educatief 

vlak. Op initiatief van EUNIC werd o.a. in mei 2014 de “Nacht 

van de Europese literatuur” in Amsterdam georganiseerd. 

Onder de tien deelnemende schrijvers bevond zich de Luikse 

schrijver Antoine Wauters. Dit jaar moest elke schrijver een 

essay (1500 woorden) over “Mehr Licht” schrijven! Dit 

waren de laatste woorden van de Duitse schrijver Johann 

Wolfgang von Goethe. De tekst van Antoine Wauters was 

getiteld “Tavolar”. 

EUNIC, 
Europees netwerk voor 
culturele samenwerking 

EUNIC (European Union National Institutes for Culture) is een netwerk van Europese culturele organisaties 
met als doel om de waarden en de Europese culturele diversiteit binnen, maar ook buiten de Europese 
Unie te bevorderen. Dit netwerk is aanwezig en actief in meer dan 80 landen.

Muziek

Nederland, dat op de derde plaats staat van de landen waar Franstalige Belgische muzikanten optreden 
en concerten geven, is een belangrijke muziekmarkt. 

Het festival “Eurosonic Noorderslag” in Groningen is een 

belangrijke ontmoetingsplek waar “Wallonie-Bruxelles 

Musiques” elk jaar in januari aanwezig is. Verschillende 

Waals-Brusselse muzikanten hebben deelgenomen van 14 

tot en met 17 januari aan de editie 2015 van dit festival. 

Daaronder Melanie De Biasio, die de “European Border 

Breakers Award (EBBA)” in ontvangst mocht nemen.

Verder vermelden wij dat “Wallonie-Bruxelles International” 

de deelname van het Chœur de Chambre de Namur mede 

mogelijk gemaakt heeft bij de uitvoering van de opera “Zaïs” 

in november 2014, in het Concertgebouw in Amsterdam. 

Voor deze muzikale presentatie had het Chœur de Chambre 

de Namur zich geassocieerd met het Franse orkest “Talens 

lyriques”.

Tot slot vermelden wij dat het Koninklijk Filharmonisch 

Orkest van Luik een concert heeft gegeven in juli 2014 in 

het Concertgebouw in Amsterdam.

Chœur de Chambre de Namur Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik © Pierre Remacle 

Antoine Wauters © Lorraine Wauters 
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De gespecialiseerde organisatie van 

Wallonië-Brussel; “Wallonie-Bruxelles 

Images”, organiseert elk jaar in 

samenwerking met Brussels Invest & 

Export en Flanders Image, een ontmoeting 

tussen de regisseurs, producenten en 

distributeurs in het kader van deze twee 

festivals.

De Afvaardiging heeft in april 2014, samen 

met de Vlaamse Vertegenwoordiging in 

Den Haag, bijgedragen aan een Belgische 

focus op het festival “Go Short” in 

Nijmegen.

Dit festival is, zoals de naam al doet 

vermoeden, gewijd aan korte films. De 

volgende films vanuit Wallonië en Brussel 

waren geselecteerd bij deze gelegenheid: 

“Pic Pic et André 4 moins 1” (Stéphane 

Aubier en Vincent Patar), “Sundays/

Dimanches” (Valéry Rosier), “Il Court, 

il court, le monde” (Jean-Pierre en Luc 

Dardenne), “Le Généraliste” (Damien 

Chemin), “La Part Sauvage” (Guérin van 

de Vorst), “Thermes” (Banu Akseki), 

“Zinneke” (Remi Allier), “The Advisor” 

(Elisabet Llado), “Betty’s Blues” (Rémi 

Vandenitte), en “Us” (Ulrich Totier). Onder 

de winnaars, de korte film “Zinneke” van 

Rémi Allier die de publieksprijs won.

Ten slotte heeft de Afvaardiging Wallonië-

Brussel in Den Haag, in samenwerking 

met filmdistributeur “Cineart”, de 

première aangekondigd in Nederland 

van de film “Deux jours, une nuit”. De 

filmvertoning vond plaats in het “Eye Film 

Instituut Amsterdam” in juni 2014 en 

werd bijgewoond door de regisseurs, de 

gebroeders Dardenne.

5

Film
De Filmfestivals in Rotterdam (IFFR- International Film Festival Rotterdam) in 
januari 2014 en Amsterdam (IDFA- Amsterdam International Documentary 
Film Festival) in november 2014, zijn twee belangrijke evenementen voor 
Franstalige Belgische regisseurs. 

Op 13, 14 en 15 november 2014 werd de toneelopvoering van 

Kiss & Cry vertoond in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Dit 

optreden werd geregisseerd door choreografe Michèle Anne 

De Mey en cineast Jaco van Dormael, en uitgebeeld door 

Charleroi Danses. Deze originele opvoering van nano dans, 

live gefilmd en gecombineerd met projecties op het scherm en 

dans op het podium, had veel succes bij het publiek.

Theater

Go-short  
6th International short film Festival 

Kiss & Cry
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Op initiatief van Toerisme voor Wallonië-Brussel werd op 21 

oktober 2014 een persconferentie gehouden bij het "Van 

Gogh Museum" in Amsterdam, in aanwezigheid van Yves 

Vasseur, commissaris-generaal van Mons 2015 en Nicolas 

Martin, loco burgemeester van de stad Bergen.

Onder de vele activiteiten van Mons 2015, waarvan de 

officiële opening op 24 januari jl. heeft plaatsgevonden, 

onderstrepen we uiteraard de activiteiten rondom Vincent 

van Gogh, die tussen 1878-1880 in de regio Bergen 

heeft gewoond. Vooral de "Van Gogh" tentoonstelling, die 

plaatsvindt van 25 januari tot en met 17 mei 2015 in het 

Museum voor Schone Kunsten van Bergen. Wij vermelden 

tevens het restauratieproject van Vincente Minnelli's film 

"Het gepassioneerde leven van Vincent van Gogh" ("Lust 

for Life") met Kirk Douglas. Deze film werd opgenomen 

in de Borinage. De vernieuwde versie van de film zal in 

wereldpremière gaan op 19 februari in het Koninklijk Theater 

van Bergen.

Mons 2015
Een van de belangrijkste culturele evenementen voor Wallonië-Brussel is “Mons 2015 - Culturele Hoofdstad 
van Europa”. 

Tweehonderdste verjaardag van Adolphe Sax

Tweehonderd jaar geleden werd de Belg Adolphe Sax geboren, de uitvinder van de saxofoon. Tal van 
evenementen, zowel in België als in het buitenland, hebben deze beroemde uitvinder, inwoner van Dinant, 
in de schijnwerpers gezet.

De Afvaardiging Wallonië-Brussel heeft het thema saxofoon 

en Adolphe Sax gekozen voor de viering van haar jaarlijkse 

receptie op 24 september 2014, ter gelegenheid van de 

Feestdag van Wallonië en de Franse Gemeenschap van 

België. Er werd een expositie van cartoons en tekeningen 

van Belgische kunstenaars gepresenteerd en de muzikale 

omlijsting werd verzorgd door de Luikse jazzband “Scat 

Street Band”. 

In samenwerking met de Belgische ambassade in Den 

Haag en AWEx, heeft de Afvaardiging tevens de Naamse 

muziekband “Sax à Fond” uitgenodigd tijdens het WK 

hockey in Den Haag (31 mei-15 juni 2014). Op 5 juni werd 

een “Belgian day” georganiseerd. Bij deze gelegenheid 

heeft “Sax à Fond” de muzikale omlijsting verzorgd bij de 

Belgische stand en bij de ingang van het “Kyocera stadion” 

in Den Haag.

 Van Gogh “De zaaier” 
© Kröller-Müller Museum

Scat Street Band Sax-à-Fond 

CUltUUR
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Een “Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF)” is in 

het leven geroepen in Den Haag. De Afvaardiging Wallonië-

Brussel en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de 

internationale instellingen in Den Haag hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze groep met als belangrijkste doelstelling 

de inachtneming van meertaligheid en de bevordering van het 

Frans in de internationale instellingen in Nederland. Meertaligheid 

is een strategische kwestie, vooral in organisaties verantwoordelijk 

voor internationaal recht en justitie. De eerste bijeenkomst van 

deze groep werd gehouden in juli 2014. Het voorzitterschap van 

de GAF in Den Haag wordt momenteel gezamenlijk door België en 

de Federatie Wallonië-Brussel verzorgd.

Onze Afvaardiging was actief betrokken bij de voorbereiding en 

organisatie van de “Week van de francofonie” in Nederland. Het 

thema in 2014 was de ontwikkeling van het Franstalige theater 

in Nederland. Onze Afvaardiging heeft eveneens in dit kader op 

de Europese School Bergen de tentoonstelling van “Robbedoes 

- Journal de Spirou” georganiseerd. Ze heeft ook bijgedragen 

aan het Dictee van de Franse taal bij het “Institut français” in 

Amsterdam, dat werd opgesteld en voorgelezen door Michèle 

Lenoble-Pinson, professor aan de Universitaire faculteiten Saint 

Louis van Brussel.

Groep van Franstalige 
Ambassadeurs · “Groupe des 
Ambassadeurs Francophones”  Forum mondial de 

 la langue française 

Na Quebec, gastheer van de eerste editie in 

2012, heeft de “Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF)” de stad Luik de 

tweede editie van het “Forum mondial de la 

langue française” toegekend. Dit belangrijke 

evenement vindt plaats van 20-23 juli 2015 

en zal een unieke kans zijn voor Franstalige 

jongeren om elkaar te ontmoeten, te 

netwerken en ideeën uit te wisselen over 

het thema “creatieve Francofonie”.

www.forumfrancophonie.org 

 Mons 2015 · Europese  
 Culturele hoofdstad 

“Mons 2015” is 300 projecten, 5 000 

kunstenaars, 36 theatrale creaties en 

5 musea, die in 2015 zullen worden 

ingehuldigd. En u, bent u ook van Mons 

in 2015? Zie het volledige programma op: 

www.mons2015.eu 

 Tweehonderdste verjaardag 
 van de Slag bij Waterloo 

De Slag bij Waterloo in 1815 is een van de 

belangrijkste gebeurtenissen in de Europese 

geschiedenis. Om de tweehonderdste 

verjaardag te vieren zal de grootste 

reconstructie van de Slag ooit worden 

georganiseerd van 18 tot 21 juni 2015.

www.waterloo2015.org

 Congres Leraren Frans 
 in Nederland  

Om de twee jaar, in het kader van de 

“Week van de Francofonie”, organiseert de 

Vereniging “Levende Talen” het Congres 

van Leraren Frans in Nederland met in het 

programma workshops, conferenties en 

“Ronde Tafels” over Franstalig onderwijs. 

De Afvaardiging Wallonië-Brussel zal op 20 

en 21 maart 2015 deelnemen aan deze 

bijeenkomst in Noordwijkerhout.

www.congresfrans.nl

Week van de francofonie 

Cameostage théâtre / workshop

Laaktheater - Den Haag

Les Eves
L’autre pays du théâtre

Theater Nieuwe

de Regentes - Den Haag

08/03
20:30

09/03
13:00-15:00

15:30-17:30

Homo Politicus

Cie Le Coq et la Tulipe

Theater Nieuwe

de Regentes - Den Haag

15/03
20:30

19/03
20:30

Le défunt
Cie Saint-Lazare de

l’Université de Leiden

Kleine theater

Mallemolen - Den Haag

La mastication 

des morts

Cie Théâtre de l’Avalanche

Huit Femmes
Cie GEST

Theater Nieuwe

de Regentes - Den Haag

22/03
20:00

16/03

Hedda Gabler

Cie Coup de Théâtre15:00

Buffet de la

francophonie

Theater Nieuwe

de Regentes - Den Haag

15/03
18:00

Institut fra
nçais des 

Pays-Bas - Amsterdam

Kleine theater

Mallemolen - Den Haag

19/03
19:00

La mastication des morts

Cie Théâtre de l’Avalanche

18:00

Le défunt
Cie Saint-Lazare 20:00

Contact & information : info@aflahaye.nl ; 070 362 1523

info@institutfrancais.nl

en partenariat avec :  

Vijzelgracht 2A, Amsterdam

PAYS-BAS   AMSTERDAM▪

dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie 2014

Festival du théâtre

Francophone

à La Haye et Amsterdam, du 8 au 22 mars 2014

Compagnies :

lieux :

Ferrandweg 4T,
Den Haag

Weimarstraat 63,
Den Haag

Kleine 
Theater 
Mallemolen
Mallemolen 53,

Den Haag

  Save the date  

7FRAnSe tAAl - FRAnCoFonie
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Op 24 september werd er in 

GEMBER (Gemeentemuseum 

Den Haag) een receptie 

georganiseerd ter gelegenheid 

van de Feestdag van Wallonië en 

de Federatie Wallonië-Brussel. 

Tussen de genodigden bevonden 

zich verschillende Nederlandse 

autoriteiten, leden van het 

corps diplomatique, partners 

van Wallonië-Brussel en Belgen 

die wonen in Nederland. Het 

thema van deze receptie was de 

tweehonderdste verjaardag van 

Adolphe Sax, de uitvinder van de 

saxofoon. De Luikse jazzgroep 

“Scat Street Band” heeft dit 

thema speciaal in de verf gezet. 

In november 2014 heeft een 

dertigtal Nederlandse en 

Belgische leraren deelgenomen 

aan een uitwisseling en 

bijscholing in het Centre 

d’autoformation et de formation 

continuée (CAF) van de Federatie 

Wallonië-Brussel in Hoei (BE). 

Het doel van dit project is om de 

uitwisselingen tussen scholen in 

Nederland en Franstalig België 

te bevorderen. 

Onderdeel van deze dynamiek 

is ook de “Strategische agenda 

buurtaal en internationalisering” 

in de Provincie Limburg, waarvan 

de “Afvaardiging Wallonië-

Brussel” een partner is.

Feestdag van Wallonië en de Federatie 

Wallonië-Brussel in Den Haag

Proefproject tweetalig onderwijs 
in Maastricht 

Wallonië-Brussel ondersteunt het proefproject tweetalig 
onderwijs dat op dit moment ontwikkeld wordt in het 
“Porta Mosana College” in Maastricht. Het Ministerie van 
Onderwijs van de Federatie-Wallonië-Brussel heeft een 
docente gedetacheerd die helpt bij de ontwikkeling. Het 
betreft het eerste (en enige) project van tweetalig onderwijs 
NL/FR in Nederland. 

Bezoek van Nederlandse 
young influentials aan 
Wallonië en Brussel

Op 14 en 15 oktober werden 25 jonge 

Nederlanders uit verschillende sectoren 

zoals de politiek, het bedrijfsleven, 

het onderwijs en de culturele sector 

uitgenodigd in Wallonië en Brussel. Tijdens 

deze twee dagen was er ruimte voor 

politieke ontmoetingen (met de Waalse 

Minister-president, Paul Magnette, en 

de voorzitter van het Parlement van de 

Federatie Wallonië-Brussel, Jean-Charles 

Luperto), en voor bezoeken aan de 

Aéropôle van Charleroi, het Axisparc in 

Mont-Saint-Guibert, het Hergémuseum in 

Louvain-la-Neuve en het project Mons2015 

– Europese culturele Hoofdstad. Het doel 

van dit bezoek is om een nieuw gezicht 

van Wallonië te laten zien. 

Taalassistenten Frans 
en Nederlands

“Wallonie-Bruxelles International” ontwik-

kelt een uitwisselingsprogramma van  

taalassistenten met Nederland. 

Tijdens het schooljaar 2014-2015 zijn drie 

jonge taalassistenten uit Franstalig België 

actief in Nederlandse middelbare scholen: 

in Geleen, Leerdam en Doetinchem. Ze 

maken deel uit van de onderwijsteams die 

het vak Frans verzorgen in deze scholen. 

Tegelijkertijd komen ook drie jonge 

Nederlanders het onderwijs van het 

Nederlands versterken in tweetalige 

scholen in Wallonië en Brussel.

8 onDeRWiJS en onDeRZoek

Feestdag van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel

Nederlandse young influentials


