
Jacques Hermans    Samen met zijn tweelingbroer Hugues is Tan-
guy Bocquet een van de initiatiefnemers van Leaders d’Espérance 
et d’Ambition pour Demain  – Session LEAD. Met enkele kompanen, 
onder wie Geoffrey de Hemptinne, richtte hij de vijfdaagse zo-
meruniversiteit op waarvan de eerste editie vorig jaar plaats-
vond. Deze keer trekken zo’n 140 deelnemers naar de priorij van 
Corsendonk. Zij zullen er politici, ondernemers, academici ont-
moeten; geëngageerde mensen voor wie het christelijke geloof 
in het leven een centrale plaats inneemt.

Hoe is LEAD ontstaan? 
Tanguy Bocquet:  “In Fontainebleau, bij Parijs, nam ik deel aan Ac-
teurs d’avenir, een zomeruniversiteit die jaarlijks zo’n tweehon-
derd jongeren bijeenbrengt onder de bezielende kracht van abbé 
Grosjean. Negentien was ik toen. Het jaar daarop ging ik er op-
nieuw naartoe met vrienden. Ik was sterk onder de indruk van 
al die boeiende getuigenissen van ceo’s, topondernemers, poli-
tici en verantwoordelijken uit de sociale economie. We voelden 
ons aangesproken door het charisma van deze mensen. Ze hiel-
den één groot pleidooi voor een diep verankerd en geëngageerd 
geloof, open op de wereld. Na de Wereldjongerendagen in Rio was 
de tijd rijp voor het exporteren van het Franse voorbeeld naar ons 
land, onder de naam: Leaders d’Espérance et d'Ambition pour Demain. 
En zo werd de Session LEAD boven de doopvont gehouden.”

Geoffrey de Hemptinne:  “Het begon met een brainstorming. Wat wil-
len we bereiken? Hoe? Wie is het doelpubliek? En zo meer. Tijd voor 
reflectie en inkeer wilden we ook inbrengen. Is het mogelijk als 
christen aan de top te geraken? Begint goed leiderschap eigenlijk 
niet bij jezelf? We geloven toch dat God ons leven leidt? Het is een 
flinke uitdaging alles gaande te houden en in balans te blijven."

Bocquet:  “Verleden jaar hadden we gesprekken over leiderschap, in-
spiratie en doorzettingsvermogen. Dit jaar willen we paus Francis-
cus een antwoord geven: in harmonie en vrede met elkaar leven, 
handelen naar waarheid en met doorzettingsvermogen, dat ligt in 
ieders bereik. Daarom hebben we ervoor gekozen de komende Ses-
sion LEAD twee hoofdthema’s mee te geven: Courage et vérité."

Op welk doelpubliek mikken jullie? 
De Hemptinne:  “De deelnemers zijn twintigers, vooral Franstaligen uit 
Brussel en Wallonië. Deze keer verwachten we ook een tiental Vla-
mingen. Onze Vlaamse vrienden zijn meer dan welkom. Twee derde 
van de participanten zijn nieuwe deelnemers. De enige voorwaarde 
bij de inschrijving is de hele sessie – vijf dagen – te blijven. Dus niet à la 
carte deel te nemen; je moet er echt iets voor over hebben.”

Aartsbisschop Jozef De Kesel is een van de 
gastsprekers op jullie zomeruniversiteit. 
Bocquet:  “Ja, we zijn blij met de komst van de aartsbisschop. We 
kijken uit naar zijn boodschap. Hulpbisschop van Brussel Jean 
Kockerols wordt ook verwacht om de eucharistie te vieren. Ver-
der kunnen we rekenen op de actieve steun en inzet van Emma-
nuel de Ruyver, parochiepriester van Sint-Jan-de-Doper in Wa-
ver en van Claire Jonard, verantwoordelijk voor de jongerenpas-
toraal in het Franstalige landsgedeelte.”  

Hoe ziet een dagprogramma eruit?
De Hemptinne: “In de voormiddag zijn er lezingen gepland. Andere 
gastsprekers zijn bijvoorbeeld Herman Van Rompuy, federaal pro-
cureur Frédéric Van Leeuw, gouverneur van de Nationale Bank Jan 
Smets. We verwelkomen ook Ann Gilles-Goris, schepen in Molen-
beek, en Georges Vandenbeusch, een priester uit Frankrijk die een 
tijdlang door terroristen van Boko Haram werd gegijzeld.”

 “Na de lunch is er voldoende tijd vrij om op adem te komen. Na-
dien zitten we in groepjes samen om het ochtendprogramma te 
bespreken. Hoe breng je de lichtpunten vandaag in verband met 

de boodschap van het evangelie? Om 18 uur is er een eucharis-
tieviering met aangepaste liturgie en een jongerenkoor. Na het 
avondmaal zijn er onder andere culturele activiteiten gepland en 
gesprekken met de aanwezige gastsprekers.”  

Wie LEAD zegt, denkt aan het woord leader. 
Bocquet:  “Leiderschap is goed als het de collectieve belangen behar-
tigt. Ambitie voor jezelf, maar vooral voor anderen. Een voorbeeld-
functie impliceert bescheidenheid en is synoniem met dienstbaar-
heid. We willen jongeren op weg helpen hun geloof te toetsen aan de 
wereld waarin ze leven. Trouw aan de oproep van de paus; we beho-
ren tot de Pope Francis Generation. Geëngageerde christenen uit één 
stuk zijn en tegelijk duurzaamheid uitstralen, dat willen we.”  

Wat verwachten jullie van deze tweede sessie? 
De Hemptinne:  “We willen voortrekkers zijn. Wat ons bezighoudt 
is: hoe kunnen jongeren zich vandaag zonder schroom nog 
meer inzetten voor een rechtvaardige samenleving waar er 
plaats is voor iedereen?”

	 www.sessionlead.be

7 september 2016  11TERTIO

“We behoren tot  
Pope Francis Generation”
Nieuwbakken Franstalige masterstudenten  

en pas afgestudeerde professionals komen  

van 14 tot 18 september voor de tweede keer 

bijeen in de priorij van Corsendonk bij  

Turnhout. Hun Session LEAD heeft twee 

hoofdthema’s: moed en waarheid.

TANGUY BOCQUET:  
“Ambitie voor jezelf,  
maar vooral voor anderen.”

GEOFFREY DE HEMPTINNE:  
“Dienen in plaats van  
worden bediend.”

Tanguy Bocquet (24) woont in Brussel en studeerde af 
als handelsingenieur aan de UCL. Aan dezelfde universiteit be-
haalde hij een master in Internationaal Management. Politiek 
en nieuwe technologieën behoren tot zijn interessegebieden. 
Samen met twee vennoten richtte hij een start-up op in het 
domein van online verzekeringen. Voor hem gaan christelijk 
engagement en ondernemerschap hand in hand.  “Vele jon-
geren zoeken elkaar op om samen hun gelovig engagement 
intens te kunnen proeven en beleven. Ik droom van een ge-
worteld, betrokken en geëngageerd geloof, open op de we-
reld. De weg ernaartoe is nog lang en ons zoekende geloof 
is broos. Het komt eropaan het duurzaam te kunnen voeden 
om vanuit ons engagement als christen en als jonge onder-
nemer te bouwen aan een nieuwe en betere wereld.”  

Geoffrey de Hemptinne (24) is burgerlijk ingenieur-
architect afgestudeerd aan de UCL. Sinds enkele maanden 
werkt hij in een architectenbureau dat gespecialiseerd is in 
het restaureren van cultureel erfgoed. Bij de jeugdbeweging 
leerde hij respectvol omgaan met mensen en niet onverschil-
lig te zijn voor wat er in de wereld gebeurt. Hij leerde er ook dat 
teamspirit ons tot solidaire en geëngageerde mensen maakt. 
Onlangs studeerde hij een jaar in Brazilië in het kader van 
het uitwisselingsprogramma Mercator voor jongeren. De 
LEAD-sessie ziet hij als een unieke kans om geloof en werk 
op elkaar af te stemmen.  “Verantwoordelijkheid nemen, die-
nen in plaats van worden bediend. Vol respect voor de me-
demens, in het bijzonder voor de zwakkeren in onze maat-
schappij. Dat is: Gods barmhartigheid een gezicht geven.”  
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