
D4 cultuur & media 

Antwerpen
102.9fm

Vl-Brabant
98.1fm

West-Vl
101.0 + 98.2fm

Oost-Vl
103.5fm

Limburg
96.8 + 94.7fm

De Nostalgie 1000 met niks dan tijdloze classics
Surf nu naar nostalgie.eu en stem jouw tijdloze classics 
in de Nostalgie 1000!

Zing mee met jouw favoriete classics 
uit de Nostalgie 1000!

De  uitdagingen  in  Charleroi  zijn
enorm:  een  geruïneerde  industriële
economie  omturnen  en  een  stedelijke
agglomeratie  met  500.000  bewoners
opnieuw in de vaart der volkeren lood
sen. De stad ondergaat wel degelijk een
renaissance.  Daar  is  een  structurele
aanpak voor, uitgetekend in het Phénix
plan.

In de benedenstad laat dat plan zich
al  voelen.  De  heraangelegde  kaaien

langs de Samber wekken de intrinsieke
levenskwaliteit van een waterfront op
nieuw  tot  leven.  De  architecten  van
L’Escaut en V+ lieten er een strand van
beton aanleggen met ingezaaide keien
en bomen. Het is er aangenaam flane
ren, maar belangrijker nog: het is een
commerciële  upgrade  voor  de  aanpa
lende panden. Een mooi geïntegreerde
brug naar de stationsbuurt laat de ste
delijke energie binnensijpelen.

In dit Phénixplan speelt verder de re
conversie van de oude Nationale Bank
een  cruciale  rol. Het  complex, met de
toepasselijke naam Quai 10, bestaat uit
twee delen. Het oude bankgebouw heeft
zicht op de Samber. De nieuwe vleugel,
met daarin cinemazalen, slaat de brug
naar  de  achtergelegen  wijk.  Daar  be
vindt  zich  een  gloednieuw  winkelcen
trum.

Met Cinéma Sauvenière in Luik liet
het  architectenbureau  V+  al  zien  dat
een bioscoop geen zwarte doos hoeft te
zijn met donkere gangen, waar je na een
vertoning tastend de weg zoekt naar de
uitgang. 

Quai  10  is  ook  zo’n  open  arthouse
met zonverlichte, witte foyers. Rond de
vier  vernuftig  geschikte  cinemazalen
passeren  stromen  van  cinemabezoe

kers. Ze openbaren zich als een theater
van het leven. 

Het hele gebouw is  trouwens geënt
op  een  passage.  Over  de  binnenkoer
trokken  de  architecten  een  verbin
dingsweg  door  het  oude  bankgebouw
en  de  nieuwbouw.  Meer  nog  dan  een
straat biedt die ruimte voor ontmoetin
gen, openluchtvertoningen en concer
ten.

Quai  10  brengt  meer  dan  cinema.
Met een gameroom en een expozaal in
de  oude  bankkluizen  wil  het  centrum
spelenderwijs  audiovisuele  cultuur
voorstellen  aan  het  publiek.  In  tegen
stelling tot een lunapark heeft de game
room een educatieve rol. Hij werkt als
gangmaker voor de hogergelegen start
ups en nieuwe mediaateliers.

De gerecupereerde marmeren vloer
herinnert aan de glorietijd van de Nati
onale Bank. Voor de rest zet wit de toon
van  deze  beheerste  renovatie.  Een
nieuw  trappenhuis,  gebeeldhouwd  in
beton, geeft het oude gebouw een rug
gengraat. Het verbindt de warm gelam
briseerde brasserie met de kelder en de
ateliers op de verdieping.

Discreet maar doortastend geven de
architecten van V+ een hoopvol gezicht
aan de feniks van Charleroi.

DE  ARCHITECT
KOEN  VAN  SYNGHEL

Quai 10: de reconversie van de oude Nationale Bank.  ©  Maxime  Delvaux/V+

Poort naar 
een nieuw 
Charleroi
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FILIP TIELENS
‘Een  eigenzinnige,  bezielde

vrouw die het toneel een onvergete
lijke stempel meegaf.’ Zo omschrijft
Ivo  van  Hove  Kitty  Courbois.  Al
sinds  de  oprichting  van  Toneel
groep  Amsterdam,  in  1987,  was
Courbois lid van het gezelschap. In
2015,  op  haar  77ste,  werd  ze  nog
door Van Hove opgetrommeld voor
een  bijrol  in  zijn  glansproductie
Kings of war. 

Een  leven  lang  in de kunst, het
was waar het Nijmeegse meisje van
eenvoudige  komaf  altijd
van droomde. Na haar op
leiding in Arnhem kon ze in
1960 meteen aan de slag in
het theater. In de jaren zes
tig ontpopte ze zich als de
grootste Nederlandse film
ster,  vooral  dankzij  haar
mysterieuze titelrol  in Het
gangstermeisje  (1966).  In
de halve eeuw daarna zou
Courbois nog in zowat hon
derd films en tvseries spe
len, van Gooische vrouwen
tot Beatrix.

Die  veelzijdigheid  was
haar  grote  troef,  vertelt
Halina  Reijn,  collega  bij
Toneelgroep  Amsterdam.
‘Kitty maakte duidelijk dat
je niet hoefde te kiezen tus
sen films of  tv en theater.
Ze  weigerde  zich  in  een

hokje  te  laten  stoppen, wat  ik  erg
aan haar bewonderde.’ 

Courbois was op haar beurt ook
een fan van Reijn. In 2013 gaf ze de
Kitty Courboisparel, die ze zelf  in
2010 uitgereikt kreeg voor haar ac
teerprestaties, door aan Reijn. ‘Een
enorme eer’, vertelt Reijn. ‘Ik wilde
altijd al worden zoals Kitty. In een
tijd  waarin  veel  acteurs  nog  over
dreven  theatraal  speelden,  liep  zij
met haar geloofwaardigheid en na
turel voorop. Kitty was een heel rau
we, zuivere en pure actrice. Ze stel
de me altijd gerust dat je er niet als
een porseleinen poppetje moet uit
zien om het te maken.’ 

Ook  de  Vlaamse  Hélène  Devos,
die  met  Courbois  in  Kings  of  war
speelde,  keek  naar  haar  op.  ‘Kitty
was  een  tijdloze  actrice.  Jong  van
geest en erg speels. Ze straalde al
tijd  plezier  uit.  Nooit  een  zweem
van sterallures.’

Hugo Claus
Nochtans  had

Courbois  geen  onbe
sproken  privéleven.
Zo  was  ze  nauw  be
vriend  met  Ramses
Shaffy  en  had  ze
tweemaal  een  ver
houding  met  Hugo
Claus. Over hun affai
re  schreef  Claus  de
roman  Het  jaar  van

de Kreeft, die vorig sei
zoen  op  de  planken
van  Toneelgroep  Am
sterdam  werd  ge
bracht. Dat ze niet ge
lukkig  was  met  het
boek,  heeft  ze  nooit
verstopt. Courbois  en
Claus zouden het later
wel weer bijleggen.

Postuum: actrice Kitty Courbois (19372017)

Grande dame 
zonder sterallures
Zaterdag overleed Kitty Courbois 
aan een hersenbloeding. De 
Nederlandse actrice schitterde 
meer dan een halve eeuw in 
theater, tvseries en films, maar 
was evengoed bekend vanwege 
haar relatie met Hugo Claus. 

‘Kitty maakte 
duidelijk dat je 
niet hoefde te 
kiezen tussen 
films of tv en 
theater’
HALINA REIJN
Actrice
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