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Voordracht door Frédéric Deborsu 
 

 

vrijdag 15 november 2019 – 14.30 uur 

 in Westrand cultuurcentrum – Dilbeek 

 

Op 15 november e.k. vertelt Frédéric Deborsu een verhaal aan de KBC Senioren Brussel. Het 

handelt over:  

‘Alles wat je altijd al wilde weten over Wallonië maar nooit durfde vragen’ 

 

Frédéric Deborsu is expert in de geschiedenis van Wallonië van de 19e eeuw tot vandaag. Hij 

beschrijft hoe Wallonië ooit de 3e wereldmacht was, hoe Vlaanderen de regio in 1965 voorbijstak en 

hoe Wallonië zich de dag van vandaag weer aan het rechttrekken is. Hij neemt je mee naar de 

glorietijd van Verviers, the place to be voor het textiel, en naar Luik met Cockerill.  

Hij animeert het geheel met beelden en anekdotes van gisteren en vandaag. 

Frédéric Deborsu (° 1970) is een journalist uit één stuk, ja zelfs wat hyperactief. Na 10 jaar 

sportjournalistiek aan de RTBF en een omweg in het entertainment is hij nu onderzoeksjournalist 

voor het programma 'Questions à la Une'. 

Hij is perfect tweetalig en gespecialiseerd in de relaties tussen Wallonië en Vlaanderen. Hij werkt 

ook voor de VRT en schrijft kronieken voor dag- en weekbladen. 

Met zijn broer Christophe vormt hij ongetwijfeld het meest populaire Franstalige duo in Vlaanderen. 

Drie jaar lang hadden ze op de VRT een nogal humoristische kroniek over de relaties tussen de twee 

taalgemeenschappen. Christophe schreef er zelfs een boek over. Frédéric werkt nog altijd regelmatig 

voor de openbare Vlaamse zender. 

Frédéric mag dan wel talent hebben voor alle journalistieke stijlen, hij verkiest toch om zich te 

verdiepen in wat er zich naast zijn deur afspeelt, dat vindt hij "logischer". Maar hij zal nooit de 

essentie missen. Maar hou je vast aan de takken van de bomen wanneer hij begint te vertellen over de 

geschiedenis van Wallonië en de Noord-Zuid-relaties. 

Eerst brengt Frédéric Deborsu ons gedurende één uur een monoloog. Nadien is er nog tijd om vragen 

te stellen. 

Inschrijven kan door storting van 5 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC 

Brussel BE49 7340 2675 8871 vanaf 16 oktober tot en met 30 oktober 2019 met de melding 

‘Frédéric Deborsu’. Deze prijs omvat ook een traktatie. 

 

Wij rekenen alvast op uw deelname.  

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         


