
1 Schildert u nu 
 mensen of honden?

Thierry Poncelet: “Ik zoek 
achttiende en negentiende
eeuwse portretschilderijen 
op veilingen, in antiekwin
kels en bij publieke verkopen 
en ga daarmee aan de slag. Ik 
verwijder minutieus het 
menselijke gezicht en ver
vang dat door een hondenkop.
In mijn werk combineer ik 
mijn favoriete twee zaken in 
de wereld: antieke schilderij
en die ik verzamel, en hon
den.”

2 Waarom schildert u
 hondensnoeten?

“Begin jaren zeventig, na
mijn studies, werkte ik enke
le jaren in dienst van een 
schilder. En toen gebeurde 
iets bijzonders. Op een dag 
restaureerde ik een aristocra
tisch portret van een lady. Ik 
was zo beu gekeken op het le
lijke en weinig expressieve 
hoofd van de vrouw, dat ik 
besliste haar gezicht te ver
vangen door de kop van een 
hond. In plaats van woedend 
was de klant juist laaiend en
thousiast over het totaal on
verwachte eindresultaat. Zo 
enthousiast zelfs, dat hij 
meer gelijkaardige schilderij
en bestelde. Ik had mijn han
delsmerk gevonden: de 
Aristochien.”

3 Op welk werk
 bent u het fierst?

“Ik denk spontaan aan de 
Familie Chichi, een van de 

meest vooraanstaande 
gezinnen in hun dorp. Op de 
canapé zitten de fiere vader 
en de zachtaardige moeder, 
samen met hun deftig gekle
de dochter. Ze vertegen
woordigen de Engelse bour
geoisie van de negentiende 
eeuw. Anderen zeggen me 
dat er veel karakter in de 
drie gezinsleden zit. Ge
bruik je verbeelding en 
creëer je eigen verhaal. Het 
meisje is beschermend op
gevoed en een verwend nest 
geworden. Stel dat je haar 
speelpop afneemt, dan zal ze 
wellicht krijsen.”

4 Wie zijn uw 
 bekendste klanten?

“Ik heb veel fans met blauw 
bloed, onder wie de Luxem
burgse groothertogin Josephi
ne Charlotte zaliger en de 
Iraanse exkeizerin Farah 
Pahlavi. Prins Laurent liet op 
zijn huwelijkslijst – hij trouw
de in 2003 met Claire 
Coombs – een dienblad met 
een van mijn schilderijen op
nemen. En de wereldberoem
de magiër David Copperfield 
is een goede vriend. Tot mijn 
liefhebbers behoren voorts 

zanger Johnny Hallyday en 
cartoonist Philippe Geluck, 
bekend van de stripreeks De 
Kat.”

5 Waarom stopt u?
“Ik wás al gestopt. In

2013 heb ik me in de ano
nimiteit teruggetrokken. Ik 
bleef schilderen in mijn ap
partement in Monaco, maar 
ik had niet meer de intentie 
ooit nog te exposeren. Dat 
was buiten de Antwerpse ga
leriehouder Patrick Declerck 
gerekend. Die is een jaar gele
den speciaal naar Monaco ge

komen, om me kordaat mee te 
delen dat ik nog één keer, voor 
de allerlaatste keer, mijn werk 
moest tonen. Ik keek hem ver
baasd aan en zei hem dat ik geen 
BTWnummer en handelsregis
ternummer had. Hij antwoordde 
me daar lachend op dat ik dan 
nog veel werk voor de boeg had. 
Maar hij had me geprikkeld. Ik 
ging weer volop aan de slag.”

INFO
Thierry Poncelet – ‘This Is It’. Expo tot en met 
30 december in WM Gallery, Wolstraat 45, 
Antwerpen. Open: donderdag tot en met zon-
dag tussen 13 en 18 uur. Gratis toegang. Meer 
info op www.wmgallery.be.

Van prins 
Laurent over
Johnny Hally
day tot David
Copperfield, ze
zijn allemaal

fan van de Aristochiens 
van ‘onze’ Thierry Pon
celet (69, foto). De figu
ren in de schilderijen van 
de Brusselse kunstenaar 
twijfelen tussen hond en 
mens, en hangen wereld
wijd in de huiskamers 
van de adel en de society. 
 Voor de allerlaatste keer 
stelt hij zijn werken ten
toon: vanaf vandaag in 
Antwerpen. Vijf vragen 
aan de meester.

WIM DEHANDSCHUTTER
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Aristochiens
	

Familieportretten met aparte snoet

Het portret van de 
‘Familie Chichi’ is het 
favoriete werk van Thierry
Poncelet. Het is dan ook 
de blikvanger van zijn 
tentoonstelling. 
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Mireille Gram (48, fo
to) blijft achter de tralies, 
maar allicht niet meer 
voor lang. Een college van 
gerechtspsychiaters staat 
positief tegenover een 
opname in een gesloten 
psychiatrische instelling. 

Gram sloop in de nacht 

van 27 op 28 september 
de slaapkamer van haar 
tweelingdochters binnen 
en probeerde een van de 
meisjes de keel over te 
snijden. Gisteren besliste 
de raadkamer opnieuw 
om de vrouw in de gevan
genis te houden. Haar ad

vocaat Walter Van Steen
brugge gaat in beroep. “Ik 
blijf het herhalen: deze 
dame hoort niet thuis in 
een gevangenis.”

Sinds gisterochtend is er
ook het verslag van drie 
psychiaters die Gram on
derzocht hebben. Net als 
Van Steenbrugge raden 
de experts een opname in 
een gesloten psychiatri
sche instelling aan. (jbs)

Psychiaters: “Gram hoort 
thuis in gesloten instelling”

IF

Vrouwen die hetzelfde 
loon hopen te krijgen als 
hun mannelijke collega’s, 
moeten nog even geduld 
hebben. Aan het huidige 
tempo zou pas binnen 
118 jaar, in 2133, de 
loonkloof volledig ge
dicht zijn. Dat blijkt uit 
cijfers van de 2015 Global 
Gender Gap Index van het 

Wereld Economisch Fo
rum (WEF). De analyse 
houdt rekening met gen
derongelijkheden binnen 
vier pijlers: gezondheid, 
opleiding, economische 
kansen en politiek. 

Ook voor ons land werd 
de loonkloof geanaly
seerd. Met een negen
tiende plaats op de we

Pas in 2133 loongelijkheid tussen ma  nnen en vrouwen
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Le Hussard 
Français.

Het was een zware 
dag op de weg giste
ren. Er gebeurden 
verschillende onge
vallen, met grote ver
keershinder tot ge
volg. Vooral rond 
Antwerpen was het 
lang aanschuiven in 
de avondspits door 
een ongeval met drie 
vrachtwagens en een 
auto in de Liefkens

hoektunnel.
Het spectacu
lairste ongeval
gebeurde om
11.15 uur op de
E34 richting
Antwerpen 

(foto). Vier bestuur
ders botsten ter 
hoogte van Beveren 
met hun auto op el
kaar. Een van de wa
gens kwam door de 
klap op een andere 
auto te liggen. De 
brandweer moest 
twee zwaargewonde 
bestuurders uit de 
wrakken bevrijden. 
(bfs)

Fileleed door 
verschillende 
ongevallen

Een 37jarige Ant
werpse havenarbei
der kreeg gisteren in 
de correctionele 
rechtbank in Brussel 
een werkstraf van 
200 uur voor zijn 
aandeel in de rellen 
bij de nationale be
toging van 6 novem
ber 2014. De man er
kende dat hij de po
litie had bekogeld, 
maar legde de schuld 
volledig bij de vak
bonden. Zij zouden 
de betogers opgejut 

hebben en volge
goten met alcohol. 
“De vakbonden rie
pen op tot harde 
acties in Brussel. Op 
de treinen naar de 
betoging deelden ze 
continu bier uit en 
werd er naar harten
lust cocaïne gesno
ven”, verklaarde de 
man. “Van Franstali
ge kant werden we 
ook aangemoedigd 
het gevecht met de 
politie aan te gaan.” 
(cma, blg)

200 uur werkstraf voor 
havenarbeider die politie bekogelt

Een moge
lijke mee
valler voor 
het door 
het milieu
schandaal 
geplaagde 
Duitse autoconcern 
Volkswagen (VW). 
Om de getroffen 
1,6 liter dieselmoto
ren aan te passen om 
te voldoen aan de 
normen voor uit
stoot van stikstof
oxiden, zouden een 
softwareupdate en 
de inbouw van een 
sensor van tien euro 
in de luchtfilter kun
nen volstaan. VW 
zou daarmee bedui
dend minder geld 
moeten uittrekken 
dan gevreesd. De 
Duitse bevoegde 

autoriteit
(KBA) zou
de oplos
sing mo

menteel op
haar doeltref

fendheid on
derzoeken. 

“Wij willen voor 
onze klanten de bes
te oplossing vinden 
en die dan overeen
komstig implemen
teren”, klinkt het bij 
VW. De autobouwer 
maakte al bekend 
dat voor auto’s met 
een 2,0 liter diesel
motor een software
aanpassing zou vol
staan. Voor wagens 
met 1,2 liter moto
ren zou VW tegen 
eind november een 
voorstel tot oplos
sing voorleggen. (blg)

reldranglijst en een gen
derkloof van 24,7 procent 
doet België het minder 
goed dan de buren uit 
Duitsland, Nederland en 
Frankrijk. België behaalt 
wel bijzonder goede pun
ten op het vlak van onder
wijs, waar er volwaardige 
gendergelijkheid bestaat.  
(jir)

Pas in 2133 loongelijkheid tussen ma  nnen en vrouwen

Sensor van 10 euro 
moet stikstofprobleem 
van VW oplossenLe Bal 

de la Cour.

La Tante 
Amélie.


