
–

Met de gloednieuwe Audi A3 Cabrio op verkenning naar de Europese culturele  

hoofdstad van 2015, een verhaal van veranderingen en gedaanteverwisselingen.  

Zowel van de stad Bergen, waar cultuur en technologie elkaar ontmoeten, als van  

onze wagen. 

Door An Michiels en Johan Copermans (tekst) en Wim Van Eesbeek (foto’s)

–

 Bergen maakt zich op
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De ironie wil dat we een behoorlijk druilerige 
voorjaarsdag hebben uitgekozen om richting Bergen 
te rijden achter het stuur van de Audi A3 Cabrio – nota 
bene het allereerste exemplaar op Belgische bodem. Het 
maakt de rit echter niet minder aangenaam. De wagen 
blijkt een opvallende combinatie van stilte en kracht. 
Voor het eerste zorgt de geluidsarme cocon, die niet 
doet vermoeden dat we ‘slechts’ een stoffen dak boven 
het hoofd hebben; voor het tweede zorgt de 1.4 TFSI 
van 140 pk, die erg potent voor de dag komt terwijl we 
richting Henegouwen snellen. 

Een ideale opwarmer voor een bezoek aan Bergen 
is een korte stop bij Le Grand Hornu. Op 13 kilometer 
ten westen van het centrum van Bergen ligt de imposante 
neoclassicistische mijnsite van Hornu, die eind jaren ‘80 
een herbestemming kreeg als culturele trekpleister. Nog 
tot 4 mei kunt u er een designtentoonstelling over de 
Scandinavische architect en designer Alvar Aalto be-
zoeken. Vooral de installatie, een wandelpad met hang-
lampen van Aalto die reflecteren boven wat wel een  
wateroppervlak lijkt, is indrukwekkend. Zodra Mons 2015 
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van start gaat, staan er in Le Grand Hornu twee officiële 
expo’s op het programma, een rond de Britse ontwerper 
Jasper Morrison en een over ‘Sint Joris en de draak’. Deze 
lokale legende maakt deel uit van het DNA van de Ber-
genaars. Tijdens de jaarlijkse ‘Ducasse van Bergen’ op de 
eerste zondag na Pinksteren, wordt de draak ‘Doudou’ 
passioneel verslagen voor het oog van 200.000 uitzin-
nige bezoekers. Wie het spektakel dit jaar wil meemaken, 
noteert alvast 22 juni in zijn agenda.

Als we Bergen naderen, zien we al van op geruime 
afstand het 17e-eeuwse belfort boven de hoofdstad van 
Henegouwen uittorenen. We klimmen met de Audi A3  
Cabrio tot vlak naast de 87 meter hoge toren. Geïnspireerd 
door het imposante vergezicht negeren we de donkere 
lucht en presenteren de wagen topless aan de stad. In 
18 seconden tovert het elektrohydraulische systeem het 
dak weg. Het belfort, erkend als Unesco werelderfgoed, 
krijgt in de aanloop naar Mons 2015 enkele architecturale 
concurrenten in de stad. Bergen pakt als Europese cultu-
rele hoofdstad immers groots uit met nieuwe blikvan-
gers. Twee indrukwekkende projecten in aanbouw zijn het 

treinstation van de Spaanse architect Santiago Calatrava 
en het congrescentrum van Studio Daniel Libeskind uit 
New York. Ze zullen de brug vormen tussen de binnenstad 
en de Digital Innovation Valley, het bedrijvenpark waar de 
afgelopen jaren onder meer Microsoft, IBM, HP en Google 
neerstreken.Terwijl deze werkzaamheden aan de rand van 
de stad in volle ontwikkeling zijn, nemen we poolshoogte 
in het charmante centrum van Bergen. We stoten er op 
verrassende nieuwe trekpleisters.

Volgend jaar wordt Bergen Europese culturele 
hoofdstad. Wij gingen alvast een voorproefje nemen in 
het gezelschap van Yesmine Lawton, verantwoordelijke 
voor de mode- en designprojecten van Mons 2015 en een 
geboren en getogen ‘Montoise’. We parkeren de Audi A3 
Cabrio op het pleintje net voor ‘le 106’ in de rue de Nimy, 
de officiële uitvalsbasis en het ontvangstgebouw voor 
bezoekers van de stichting Mons 2015. Lawton geeft ons 
uitleg bij de recente gedaanteverwisseling van de stad, 
die in 2015 in de verf gezet zal worden. “Mons ondergaat 
al een paar jaar een transformatie waarbij het linken van 
cultuur en economie centraal staat. Het opmerkelijke  >>  
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resultaat wordt nu eindelijk zichtbaar in de stad, vooral 
langs het traject van de ‘culturele kilometer’. Deze nieu-
we wijk met musea, culturele centra en een woonproject 
heeft Bergen positief hertekend. Naast de herwaardering 
van het bestaande patrimonium stelt ze de hedendaagse 
architectuur centraal.” ‘Le 106’ vormt samen met het 
glazen volume van het Théâtre du Manège het hart van 
de culturele kilometer. Het indrukwekkende theater van 
de Luikse architect Pierre Hebbelinck opende in 2006 de 
deuren en is ondertussen een nieuw herkenningspunt in 
de stad geworden. Vlak ernaast wordt de laatste hand 
gelegd aan een sober maar gesofisticeerd vastgoedpro-
ject – I love Mons – dat luxueus wonen naar het hart van 
de stad brengt.

Ook buiten de culturele kilometer heeft Bergen 
een gevarieerd cultureel aanbod, waarbij het Museum 
voor Schone Kunsten (BAM) zeker een bezoek verdient. 
Deze onverwacht moderne verschijning in de rue Neuve, 
vlak bij de Grand Place, heropende eind 2013 met een 
Warhol-kaskraker en belooft veel goeds voor de toe-
komst. Momenteel loopt er in de transparante ruimtes 
van dit mooie museum een fototentoonstelling rond de 
architecturale transformatie van Bergen, vanaf augustus 
opent er een expositie over Bergen tijdens Wereldoorlog I. 
In het feestjaar 2015 staat een tentoonstelling rond Vin-
cent Van Gogh op het programma. In 1879 verbleef Van 
Gogh in de regio als evangelist en na een verblijf van 
twee jaar maakte hij definitief de ommezwaai naar een 
leven als kunstenaar. Volgens onze gids Yesmine moet 
het de inspirerende omgeving van Mons geweest zijn die 
hem daartoe aanzette – een claim die kan tellen! Ook het  
voormalige slachthuis Les Anciens Abattoirs bij de Place 

de la Grande Pêcherie is de moeite waard. In de mooi ge-
restaureerde gebouwen kunt u naast tijdelijke tentoon-
stellingen ook de internationale keramiekcollectie van 
de Belgische tak van de internationale organisatie World 
Crafts Council bekijken. Les Anciens Abattoirs ligt op een 
kleine 10 minuten wandelen van de Grand Place en vlak 
bij de parking aan de Place Nervienne.

Wat worden de absolute trekpleisters van Mons 
2015? Op het programma staat de heropening van het 
Maison du Design en de Artothèque, een veelbelovende 
verbouwing van het voormalige Ursulinenklooster, dat 
vanaf volgend jaar een nieuw hightech conservatie- en 
restauratiecentrum voor het kunstpatrimonium van Mons 
wordt. Het zal ook deels toegankelijk zijn voor het grote 
publiek. Maar de heropening die het meest tot onze ver-
beelding spreekt voor 2015, is die van het Mundaneum. 
Dit eigenzinnige museum rond kennisverzameling, een 
soort zoekmachine avant la lettre, telt niet minder dan 
zes kilometer aan documenten over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. De oorsprong van het museum gaat 
terug tot de late 19e eeuw en het project van twee jonge 
Belgen, bibliograaf Paul Otlet en Nobelprijswinnaar voor 
de Vrede Henri La Fontaine. Het was hun ambitie om alle 
kennis van de wereld samen te brengen in een universeel 
classificatiesysteem. Het Mundamuseum wist al interna-
tionale aandacht te trekken. Het Duitse blad Der Spiegel 
bestempelde het als ‘de geniale voorvader van Google’ en 
de Franse krant Le Monde sprak van ‘Google du papier’. 

Met de steun van datzelfde Google ondergaat  
het museum een grondige transformatie. We sturen 
de A3 Cabrio langs het Mundamuseum, dat momenteel 
meer weg heeft van een uitgehold geraamte waarin 
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graafmachines en puinruimers aan het werk zijn. De her-
opening medio 2015 belooft evenwel een topper te zijn 
voor het herlevende Bergen. We vervolgen onze weg en 
nemen de kasseien van de Rue du Chapitre, die langs de 
Collegiale Kerk van de Heilige Waldetrude leidt. Het valt 
ons eens te meer op hoe wendbaar – haast dartel – deze 
wagen zich gedraagt, ook in enkele van de nauwe steegjes 
die verscholen liggen in de binnenstad.

Als afsluiter is de statige Grand Place de geknip-
te plaats. Op de terrassen van de vele brasserieën toont 
Bergen zich het levendigst. Vele van de geklasseerde 
gevels staan nu nog in de stellingen – een symbool voor 
de stadsvernieuwing die volop aan de gang is in aanloop 
naar Mons 2015. Alvorens uit te rusten op het terras van 
l’Excelsior, een klassieke bestemming om de lokale druk-
te te aanschouwen, raadt onze gids Yesmine aan om even 
het stadhuis – tevens de werkplaats van Elio Di Rupo, 
burgemeester van deze stad – binnen te rijden. 

Een stadhuis binnenrijden? Het blijkt te kun-
nen. Links van de imposante ingangspoort zien we een 
klein aapje in smeedijzer, geluksbrenger voor iedereen 
die er met zijn linkerhand over wrijft, zo wil de legende. 
Eenmaal binnen sturen we de A3 Cabrio over een smalle 
kasseistrook die kronkelt richting de Tuin van de Burge-
meester, aangelegd in 1930 en versierd met een kleine 
fontein. Het is een standbeeld van Le Ropieur, de kwa-
jongen van Bergen. Het jonge volkje van studentenstad 
Bergen gebruikt de binnentuin als passage. Bewonde-
rende blikken zijn ons deel wanneer de wagen een laat-
ste keer zijn trucje uitvoert. Het dak opent zich en ver-
dwijnt in de kofferruimte, een eresaluut aan een stad in 
volle verandering. //
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