Verslag van de uitstap van 24 april 2006
Een “ selecte “ groep van broeders beten op 24 april 2006 onder leiding van broeders Patrick
en Stani de spits af met een bezoek aan de Erasmusdrukkerij te Wetteren, gevolgd door een
subliem diner in “ ’t Stoveke “ te Melle en een sympathiek bezoek aan “ RoomeR “ te Gent.
ERASMUSDRUKKKERIJ
Erasmus, gelegen te Wetteren, Biezeweg 12 (Industriepark Kwatrecht) valt binnen de
grafische sector onder de noemer offset(vlakdruk)drukkerij. Wij werden er rondgeleid en in
detail werd de werking van dit bedrijf uit de doeken (of boeken ?) gedaan.
België telt circa 4000 grafische bedrijven (hoofdzakelijk KMO’s), waaronder er 1.600 met
personeel werken (waarvan 1.000 in Vlaanderen, 350 in Wallonië en 250 in Brussel)
In totaal stelt deze sector ongeveer 17.000 arbeiders te werk (waarvan 11.500 in Vlaanderen,
3.000 in Wallonië en 2.500 in Brussel).
De meeste grafische bedrijven (75%) tellen minder dan 10 werknemers. Slechts 4 % telt meer
dan 50 werknemers. Erasmus stelt 45 mensen te werk en hoort bij de 5 % grootste
drukkerijen.
In een bedrijfspand van ruim 10.500 m² is er naast de drukkerij ook een prepress-afdeling
(zetterij) en een afterpress (binderij) gehuisvest. Drukken is uiteraard de hoofdactiviteit,
zetterij en binderij zijn aanwezig ter ondersteuning.
Erasmus maakt: 70 % boeken, brochures en tijdschriften
20 % verpakking
10% affiches, cartografie, e.a.
Erasmus is een naamloze vennootschap, eigendom van de holding GUNA’S, waarvan de
familie Schaltin (tevens eigenaars van de ‘Zuidnederlandse uitgeverij’ en de verkoopsketen
‘Standaard Boekhandel’) een meerderheidsparticipatie heeft.
De waarde van de groep wordt geschat op ongeveer € 150.000,00 en heeft een jaarlijkse
omzet van +/- € 46.000,00 met een nettowinst van +/- € 10.000,00.
De totale groep stelt ongeveer 400 mensen tewerk.
Erasmus bestaat sinds 1929, staat financieel sterk, is vrij van schulden en heeft alles in
eigendom. Tevens mag de Erasmus zijn dividenden herinvesteren in het bedrijf.
Nieuwe technologieën worden op de voet gevolgd en indien nodig op een verantwoorde wijze
geïmplementeerd tot verbetering van kwaliteit en workflow.
Commercieel is Erasmus vooral actief op de Belgische en Nederlandse markt; in minder mate
in Frankrijk en Engeland.
Na deze interessante rondleiding werd de inwendige mens versterkt in het “ Stoveke “ te
Melle, met een gezellig aperitief op de binnenkoer en een voortreffelijk diner. De afwezigen
hadden ongelijk.
In de namiddag werden wij opgewacht door Jeroen en Maarten Michels voor een rondleiding
in hun jong bedrijf(je)

Wij werden op joviale manier ontvangen, kregen via een filmvoorstelling een idee van hoe de
drank wordt gebrouwen, kregen een massa aan informatie en konden daarna goedkeurend
proeven….

Bezoek aan RoomeR te Gent, Krevelstraat 3
RoomeR is een jong bedrijf(je) geleid door de 2 broers Jeroen en Maarten Michels.
Wij werden op joviale manier ontvangen, kregen via een filmvoorstelling een idee van hoe de
drank wordt gebrouwen, kregen een massa aan informatie en konden daarna goedkeurend
proeven….
Hoe het begon
In 1989 begonnen ze op 15 jarige leeftijd te experimenteren met het brouwen van drankjes in
de bijgebouwen van het huis van hun grootmoeder. Niet dat brouwen in de familie zat, zij
konden het gewoon niet laten. Ze maakten wijn en drankjes van alles wat er rondom hen in
de natuur leefde, wat ze tegenkwamen in boeken en encyclopedien … en ook van wat ze daar
niet in tegenkwamen.
Meme Maria liet de gebroeders lustig hun gang gaan en steeds meer ruimte en keukengerei in
beslag nemen vor hun brouwerij. Ze was maar wat tevreden dat haar kleine mannen hele
dagen bij haar waren, de hele vriendenbende en verplichte proeverijen incluis… Wat men
noemt leven in de brouwerij. Ze was op haar eentje goed voor een volledig proefpanel. Ze had
er allemaal geen verstand van, zei ze zelf, maar als het lekker was, dan was het goed. In die
tijd hing ze ook dagelijks over de ketels als er moest geroerd worden en niemand kon sneller
bessen ritsen of vruchten schillen dan zij. Als de thermostaat ingesteld werd om de
brouwkamer op temperatuur te houden, stond meme zelfs ’s nachts op om te kijken of die zijn
werk wel deed.
Begin februari 2004 trok meme naar een bejaardentehuis en moest de brouwerij een uitweg
zoeken naar Gent, in een gebouw dat in het begin van de vorige eeuw ook al dienst deed als
likeurstokerij. De ruimtes werden eigenhandig aangepast aan de huidige normen wat betreft
voeding en hygiëne en volledig ingericht voor de productie van de “vlierbloesemdrank”
RoomerR.
Wat is RoomeR
Het is een drank, die zoals de naam het zegt, is gemaakt op basis van vlierbloesem en
afgeleid van een recept voor een limonade die meme maakte voor haar kleinkinderen. Het
bevat 15 % alcohol en wordt geserveerd zowel als aperitief,als cocktail of bij het dessert. Het
is een natuurlijk, artisanaal en Gents product, wordt gevuld in een bolle fles van 50 cl en bevat
sierlijk zwevende vlierbloesembloemetjes.Het wordt geschud voor het serveren en ijskoud
opgediend.

De vlier is genoegzaam bekend als “medicijnenkist van de plattelandsmens” (Ettmeliier) Er
bestaat geen kwaal of pijn of de vlier heeft een medicijn. We kennen wellicht allemaal
vlierbessenhoestsiroop. De een lust het al meer dan de ander, maar het helpt. RoomeR zelf
heeft niets te maken met de bessen, maar wordt gemaakt van de prachtig geurende witte
bloemschermen, die bekend zijn om hun fantastisch aroma en hun sterk genezende kracht. De
bloesems werken immers vocht- en slijmafdrijvend en hebben een bewezen kalmerende
werking op het zenuwstelsel. Vandaar dat ze helpen tegen griep, verkoudheden,
voorjaarsmoeheid, neerslachtigheid en prikkelbaarheid.

Overal ter wereld worden sinds mensenheugenis allerhande aftreksels en bereidingen
aangewend tegen koorts, angina, waterzucht en constipatie. De Egyptenaren ontdekten de
heilzame werking van de bloesem op de huid, en verwerkten ze in allerlei kosmetische
crèmes. De vlierbloesem leverde hen probate zalven tegen brandwonden, kloven en rimpels,
tot oogdruppels toe. In het stuifmeel vonden ze verder geel pigment, uit de bessen haalden ze
blauwe kleurstof voor hun make-up en schilderkunst.

Legendes – Ware verzinsels rond vlier
Van alle bomen of struiken is de vlier het meest omringd door legende, bijgeloof en folklore.
Hij is vereeuwigd in sprookjes: ‘vliermoedertje’ van Hans Christian Andersen en ‘Vrouw
Holle’ van de gebroeders Grimm. Hij is het symbool voor zowel leven als dood, en
wedergeboorte, zo schrijft Ria Loohuien in ‘Vlier in de fles’. Zij kan het weten, want ze heeft
zich door massa’s bronmateriaal gevreten en een zeer gebruiksvriendelijke ‘bloemlezing’ van
de vlier geschreven, van legendes over instrumentenbouwtips tot recepten en ‘vlierpoëzie’ De
wijsheid uit legendes en folklore nemen wij hier kritiekloos aan, zonder vragen te stellen. Het
is de verkondiging van het geloof zoals dit bestond bij de pre-industriële plattelandsmens.

1. Ken je duivels:
als je wil weten welke duivelse krachten jou in jouw geluk belemmeren, wie er met welke
mgie en hekserij de oorzaal is van al jouw tegenslag, probeer dan het volgende. Snij de
zacht kern van een dikke tak in dunne schijfjes en drenk hem in petroleum. Steek de
schijfjes op kerstavond in brand en laat ze drijven in een glazen bowl. In de spiegeling
van het wateroppervlak kijk je in het oog van je duivels
2. Bliksemafleider:
Een vlier bij je huis bidt de beste bescherming tegen blikseminslag. Dat het ook je
huiselijke geluk bevordert, is handig meegenomen. De vele oude boerderijtjes met een
vlierstruik tegen de bakoven of de stallen aan, zijn stille getuigen van die vergeten
wijsheid. Als een boom planten om één of andere reden niet mogelijk is, kan je je ook
behelpen door een kruis, gemaakt van vliertakken, boven je deur op te hangen. Er worden
ook goede resultaten geboekt als je met vlierbessensap een kruis in je open haard
schildert.
3. Het hol van Vrouw Holle:
Vrouw Holle woont volgens de overlevering in de vlier. Ze is de moedergodin en de
hoedster van de kinderzielen voordat ze naar de aarde gaan en tevens de ‘doodsengel’ die
ze na hun sterven ook weer meeneemt. Ze straft eenieder die ‘ijdel’ gebruik maakt van de
boom. Zo is het uit den boze een vlierboom te kappen, want dan haal je ongeluk over jou
en je familie. In vroeger tijden nam men zelfs de hoed af als men er een passeerde.

Bovendien is bekend dat je geen kinderwieg van vlierhout mag maken, als je niet wil dat
Vrouw Holle het kind er bij de beentjes uittrekt.
Wij hebben echter aan Vrouw Holle te danken dat de vlier zo gezond is, zoals het
volgende verhaal vertelt: Lang geleden was ze in de kersttijd op weg naar de mensen. Ze
liep over een met sneeuw bedekte heide en hoorde de dieren slapen en het sap in de
planten stromen. Ze voorvoelde het voorjaar. Toen kwam ze een houterige, kale struik
tegen: een Vlier. Die klaagde tegen Vrouw Holle dat hij zich zo onnuttig voelde. Zelfs als
brandhout wilden de mensen hem niet! Vrouw Holle raakte ontroerd door de
jammerklachten en ze: “ Van nu af aan ben je mijn struik. Vlier zul je heten en de mensen
zullen mij kennen als Vliermoedertje.” Vervolgens gaf ze de struik een genezende bast,
sneeuwwitte bloesem en bloedrood vruchtensap. De mensen ontdekten al deze
eigenschappen en plantten de Vlier, die ze vroeger zo hadden versmaad, in hun tuinen en
op hun erven. In elk dorp groeide er een bij de bakoven. De zieken dronken het sap, de
kinderen speelden in zijn schaduw en de bloesem geurde zoet…
4. Bloeiende nagedachtenis:
Een manier om het wel en wee van je dierbaren tot in het hiernamaals te volgen, is het
volgende gebruik dat men in sommige streken nog steeds kent. Daartoe stop je een
vliertak naast het graf van de overledene in de grond. Als de tak dan in het voorjaar
uitloopt, weet men zeker dat de dierbare ‘gelukkig in het hiernamaals’ is. Vaak wordt de
struik daarna in de vorm van een kruis gesnoeid, tot bloeiende nagedachtenis.
5. Het rijk de feeën:
Als je op midzomernacht onder een bloeiende vlier gaat slapen, maak je kans om de
elfenkoning tegen te komen die je op de betoverende geur van de bloesem meevoert naar
het land der feeën en elfen.
6. Judaskus:
Ook de christenen kennen de vlier als symbool van het kantelpunt tussen goed en kwaad,
leven en dood, vroeger en nu. Zo is er het verhaal van Judas Iskariot, een van de twaalf
apostelen van Jezus. Voor dertig zilverlingen verried hij Jezus aan de Romeinen. Maar
hij kreeg spijt van zijn daad en verhing zich aan een vlier, de enige struik die zijn takken
niet liet hangen en Judas zo de kans gaf om zijn wanhoopsdaad door te voeren. Het feit
dat de eetbare en trouwens overheerlijke paddestoel ‘Judasoor’ zijn gast in de vlier vindt,
lijkt dit verhaal te ondersteunen. Jezus zelf werd door de Romeinen opgehangen aan een
kruis… gemaakt van vlierhot. Wie is er alweer verrezen ?
7. Geen stok om mee te slaan:
Een vliertak bij de hand is het ideale middel om slangen en boeven af te weren. Herders
van de Kaukasus tot in Sicilië kennen de bezwerende kracht van een soepele vliertwijg.
Een ding moet men wel in acht nemen, sla nooit een kind met een vliertak, want dat stopt
onomkeerbaar de groei.
8. De wraak van de wrat:

Dat wratten altijd al met hekserij worden geassocieerd, zal niemand verbazen. Het is dan
ook met hekserij dat ze te lijf moeten worden gegaan. In de meeste gevallen worden
schitterende resultaten geboekt met de volgende bezwering: “Snij bij volle maan een
groene, eenjarige twijg van de vlier. Vergeet niet je daarvoor bij Vrouw Holle te
verontschuldigen met de woorden: “ Vrouw Holle, geef me wat van je hout, ik zal jou wat
van het mijne geven, als het eenmaal in het bos groeit.” Let er op dat je de tak schuin en
vlak boven de knoop afsnijdt. Wrijf vervolgens met de tak over de wrat en begraaf de tak
volledig onder de grond. Van zodra de tak is weggerot, zoekt de wrat zich een nieuwe
gastheer.
Voor wie nog meer informatie wil kan via internet op www.roomer.be verder grasduinen.
Alle informatie in dit verslag werd dan ook op voornoemde site gevonden.

VERSLAG VAN DE UITSTAP VAN 19 JUNI 2006
Op 19 juni 2006 hadden 18 broeders en 4 genodigden (Jacques Belens, André Minne,
Philippe Ceriez en Roger De Maesschalck) de moed om het vroege vertrekuur en de erbij
horende files te trotseren op weg naar de Abdij en Brouwerij van Westmalle, gevolgd door
een diner in “ Pazzo “ te Antwerpen en de après-diner in de “ Bar du Port “ eveneens te
Antwerpen.
Een onaangekondigde afgesloten overweg zorgde ervoor dat we slechts in verspreide slagorde
aan de bus geraakten, maar met wat geduld kwam iedereen ter plaatse, en een geïmproviseerd
ontbijt op de bus zorgde ervoor dat de stemming de goede richting uitging.
Voor diegenen die er niet bij waren en voor diegenen die teveel in de ogen van onze gids ter
plaatse, Marleen Hurdak, keken en hierdoor wegdroomden en het merendeel van de uitleg
misten, volgt hierna wat informatie.
Deze uitstap was een realisatie van broeder Henri, met dank aan Fons Vandermolen, verdeler
van o.a. de bieren van de Abdij en Brouwerij van Westmalle voor de regio Vlaanderen.

ABDIJ ONZE-LIEVE-VROUW
VAN HET HEILIG HART VAN WESTMALLE
De abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Westmalle behoort tot de Orde van
de Cisterciënzers, die gesticht werd in de twaalfde eeuw. Deze orde wordt kortweg en
gemakshalve ‘de trappisten’ genoemd, naar de Normandische abdij La Trappe.
Van daaruit verspreidde zich sinds de zeventiende eeuw een hervorming van de
Cisterciënzerorde. De abdij van Westmalle, gesticht in 1794, maakt deel uit van de
'Cisterciënzers van de Strikte Observantie', maar is vooral bekend als ‘de abdij van de
trappisten van Westmalle’.
Het leven van de monniken is in de eerste plaats een leven van gebed. Maar het is tegelijk ook
een leven in gemeenschap en een leven in arbeid.

LEVEN VAN GEBED
Het leven in een trappistenabdij is helemaal gericht op de beschouwing of de contemplatie.
Daarom worden de monniken ook ‘contemplatieven’ genoemd. Onder leiding van een abt en
volgens de bepalingen van de Regel van Sint-Benedictus wijden de monniken zich boven
alles aan het gebed, in afzondering en stilzwijgen.
Het meest zichtbare gedeelte van dit gebed is de dagelijkse viering van de eucharistie en van
het koorofficie, zes maal per dag. Verder wijdt de monnik de belangrijkste delen van de dag –
naast de dagelijkse noodzakelijke handenarbeid – aan geestelijke lezing en persoonlijk gebed.
Alle taken en diensten in het klooster zijn er om het voortdurend gebed mogelijk te maken. De
monniken leven als broeders in gemeenschap om door wederzijdse aanmoediging en
onderlinge dienstbaarheid in dit voortdurend gebed steeds bij God aanwezig te kunnen zijn.
Met Sint-Benedictus noemen zij hun broedergemeenschap dan ook een ‘School voor de
Dienst van de Heer’.
Het leven van de monniken wordt in ieder geval het beste omschreven als een leven van
gebed

HET LEVEN IN GEMEENSCHAP
In het spoor van de abdij van Cîteaux – waar de naam ‘Cisterciënzers’ van is afgeleid –
beschouwen de monniken hun gemeenschap als een ‘Leerschool in Broederlijke Liefde’. Een
Schola Caritatis. De ‘kennis’ die in deze school wordt verworven is immers ‘liefde’. Deze
liefde is echter niet alleen de broeders in de eigen gemeenschap voorbehouden. Volgens een
Carta Caritatis – een ‘liefdeshandvest’ – weten alle gemeenschappen van de Orde zich niet
alleen innig met elkaar verbonden, maar ook metterdaad voor elkaar verantwoordelijk. En dat
niet alleen: deze liefde wordt voltooid in solidariteit met alle mensen.
Deze solidariteit krijgt de meest concrete gestalte in het onthaal van gasten, een dienstwerk
dat de monniken als verenigbaar ervaren met hun leven in afzondering. En voor zover
mogelijk en dienstig, bestemmen ze een deel van hun inkomsten aan caritatieve werken en

aan mensen in nood. Het leven van de monniken is een leven in gemeenschap, verwijzend
zowel naar de kleine plaatselijke broedergemeenschap als naar de wereldwijde gemeenschap
van alle mensen.

LEVEN VAN ARBEID
Het aan Sint-Benedictus toegeschreven devies ‘Ora et labora’ (bid en werk), is voor de
Trappisten geen loze aansporing. Arbeid is een belangrijk onderdeel in hun kloosterlijke
dagorde. Zo is er de dienstbaarheid binnen de gemeenschap en de dienstbaarheid ten aanzien
van de naaste, in het bijzonder bij het gastenonthaal en het caritatieve dienstbetoon.
Volgens Sint-Benedictus moeten monniken ook instaan voor hun eigen levensonderhoud. En
volgens een oude monnikentraditie, is wat ze daarbij overhouden bestemd voor mensen in
nood. Om dat te kunnen, ontwikkelen de Trappisten van oudsher allerhande ambachtelijke en
industriële bedrijvigheid. In de Abdij van Westmalle is er een boerderij, een kaasmakerij en –
ongetwijfeld het meest bekend – een bierbrouwerij. Kortom, het leven van de monniken is
ook een leven van arbeid.

GELOFTE EN GEMEENSCHAP
Monniken die behoren tot de traditie die werd ingezet door de Regel voor Monniken van SintBenedictus doen vier geloften, na een proefperiode van minstens vijf jaar, gedurende dewelke
ze in feite formeel al volgens deze geloften leven.
Deze geloften zijn: armoede, gehoorzaamheid, een monastieke levenswandel en stabiliteit.
De armoede volgens Sint-Benedictus komt erop neer dat iedere monnik vrij gebruik moet
kunnen maken van het noodzakelijke voor zijn persoonlijk welzijn en voor de taken en
verantwoordelijkheden die hij kreeg opgedragen. Hij mag deze dingen echter niet zijn
eigendom noemen. Monniken bezitten alles gemeenschappelijk en dit gemeenschappelijke
bezit is de materiële grondslag van een leven in broederlijke gemeenschap. Verder streeft de
monnik op grond van zijn gelofte van armoede naar eenvoud en soberheid, en legt hij er zich
zoveel mogelijk op toe afstand te doen van al het overtollige.
Met de gehoorzaamheid gaan de monniken de verbintenis aan steeds principieel open te staan
voor een loyale dialoog met hun abt en hun medebroeders. Indien een monnik het niet eens
zou zijn met de abt, legt hij zich uiteindelijk altijd oprecht en grootmoedig bij diens beslissing
neer. Wanneer hem dat moeite kost, beschouwt hij dat als een bijdrage tot de verstandhouding
en de vrede in de gemeenschap en draagt hij zijn inspanning op ter ere van God, zodat – naar
Sint-Benedictus – “God in alles zou geprezen worden”.
‘Monastieke levenswandel’ wil zeggen dat de gelofte van ‘kuisheid’ voor de monniken meer
inhoudt dan leven in ‘seksuele onthouding’. Volgens een oude traditie heeft kuisheid
trouwens eerder met ingetogenheid van doen: zelfzucht en begeerte dienen ingetoomd en
verfijnd te worden tot vriendelijke attentie en bescheidenheid. Monastieke levenswandel wil
in feite zeggen dat de monniken zich dienen te gedragen als monniken. Het programma voor
de monastieke levensstijl vinden we in de Regel voor Monniken van Sint-Benedictus.
Belangrijke elementen van dit programma zijn nederigheid en stilzwijgendheid. Ze dragen in
de gemeenschap bij tot een sfeer van genegenheid, vroomheid en onderling respect.

Met de gelofte van stabiliteit bindt de monnik zich aan de gemeenschap van zijn intrede. De
monnik blijft trouw aan de plaats van zijn intrede en aan de gemeenschap waar hij zich als
broeder bij aansluit. Uitzonderlijk veranderen monniken van stabiliteit: ze gaan naar een
andere gemeenschap en leggen daar na een proeftijd een nieuwe gelofte van stabiliteit af. Zij
doen dat alleen maar
om ernstige redenen

.

BROUWERIJ
Al meer dan 200 jaar kiezen de trappisten van Westmalle voor een leven van gebed en arbeid.
Dat is hun ware roeping, helemaal volgens de regel van Sint-Benedictus. Monniken, zo
schrijft hij voor, zorgen zelf voor hun levensonderhoud.
Daarom is er binnen de muren van de abdij ook een brouwerij. De productie houden de
monniken bewust beperkt, met bijzondere zorg voor mens en milieu. En omdat ‘winst maken’
hun drijfveer niet is, besteden ze wat overblijft aan caritatieve werken en aan mensen in nood.
Hier verneemt u meer over de historiek van de brouwerij, de ingrediënten, het brouwproces,
de biersoorten, wat échte trappist onderscheidt van andere bieren.

Op 22 april 1836 wordt het klooster verheven tot trappistenabdij. Vanaf dan mogen de
monniken de volksdrank van de streek drinken bij hun maaltijd. En in Vlaanderen is dat...
bier.

Zo komt het dat abt Martinus Dom datzelfde jaar nog start met de bouw van een kleine
brouwerij. Op 10 december 1836 serveren ze voor het eerst zelf gebrouwen trappistenbier bij
het middagmaal.
Jarenlang brouwt de abdij alleen voor eigen gebruik. Pas vanaf 1856 verkopen de monniken
af en toe wat bier aan de poort. De vraag neemt jaar na jaar toe, zodat de brouwerij in 1865 en
1897 moet uitbreiden.

In 1921 beslissen de monniken hun bier te verkopen via bierhandelaars, waardoor de verkoop
nog stijgt. Begin jaren '30 nemen ze ook een nieuwe brouwzaal, gistkamer en atelier in
gebruik. Enkele gebouwen van de huidige brouwerij dateren nog uit die periode.
De bottelarij wordt in 1956 gemoderniseerd en in 1968 komt er een eigen
waterzuiveringsinstallatie, lang voor er van enige verplichting sprake was. In 1991 werd in
een computergestuurde brouwzaal geïnvesteerd. Want als de kwaliteit erop vooruit gaat, doet
men er graag beroep op nieuwe technologieën.
Recente voorbeelden van het streven naar steeds betere kwaliteit, zijn de nieuwe bottelarij die
in 2000 in gebruik werd genomen en de pas gebouwde rijpingskelder. In dat ondergrondse
magazijn hergist het bier in haast ideale omstandigheden. De beide investeringen getuigen
bovendien van bijzondere aandacht voor de arbeidsomstandigheden en van respect voor het
milieu.
Al bijna 170 jaar kiest de brouwerij voor alleen maar zuivere ingrediënten: water, mout, hop,
suiker en gist. Al die tijd maakt ze daarmee een 100% natuurlijk bier. En bij elke investering
streeft ze steeds weer een hogere kwaliteit van het trappistenbier na. Dát is de rode draad
doorheen de historiek van de brouwerij.

Een trappistenbier is iets anders dan een
abdijbier. Want van alle bieren ter wereld,
mogen er maar zeven de naam ‘trappist’ dragen: Achel, Chimay, La Trappe, Orval,
Rochefort, Westvleteren en Westmalle. U herkent ze aan het "Authentic Trappist Product"logo.
Een trappist krijgt maar die naam als het voldoet aan een aantal strenge criteria:

1. Het bier wordt gebrouwen binnen de muren van een trappistenabdij, door de monniken
zelf of onder hun toezicht.
2. De brouwerij moet ondergeschikt zijn aan het klooster en getuigen van een
bedrijfscultuur die past bij het monastieke project.
3. De brouwerij heeft niet als doel winst te maken. De inkomsten zorgen voor het
levensonderhoud van de monniken en het onderhoud van de abdijsite. Wat overblijft
schenken ze aan caritatieve doelen, aan sociale werken en aan mensen in nood.
De trappistenbrouwerijen zorgen voor bieren van een onberispelijke kwaliteit die permanent
gecontroleerd worden. Zo bevat een trappist van Westmalle 100% natuurlijke ingrediënten.
Trappistenbrouwerijen leven strikt alle normen na op het vlak van veiligheid, gezondheid en
voorlichting van de consument. En de stijl van de communicatie en reclame is er een van
eerlijkheid, soberheid en ingetogenheid die past bij de religieuze omgeving waarin de bieren
worden gebrouwen.
Trappist van Westmalle wordt gebrouwen met alleen maar 100% natuurlijke grondstoffen:






water
mout
suiker
gist
hop

Deze vijf ingrediënten en een lange brouwtraditie volstaan om een heerlijk trappistenbier
voort te brengen. Bij de keuze van de grondstoffen laat de brouwer zich leiden door de
allerhoogste normen. Met grote zorg kiest hij voor de allerbeste kwaliteit. Want alleen zo
bekomt hij een uitzonderlijk bier.
Het water waarmee wordt gebrouwen heeft een grote invloed op de kwaliteit van het bier.
Daarom haalt de trappistenbrouwerij het uit de Diestiaanlaag, zeventig meter diep onder de
abdij. Het water dat deze diepte heeft bereikt, werd op een natuurlijke wijze gezuiverd door de
Kempense zandgrond.
Het Westmallewater is rijk aan mineralen en die bepalen in grote mate de kwaliteit van het
trappistenbier. Het wordt eerst ontijzerd om troebel bier te voorkomen. Zo bekomt men een
uitstekende basis voor het beslag.
Maar de brouwerij wil ook dat het overtollige water even zuiver zijn weg naar de natuur
terugvindt. Daartoe nam ze in 1968 - dus lang voor het verplicht was - een eigen
waterzuiveringsinstallatie in gebruik.

Mout bestaat uit gedroogd, gekiemd graan. Tijdens het kiemproces worden eiwitten
afgebroken en zetten de natuurlijk aanwezige enzymen zetmeel om in suikers. Deze enzymen
zorgen er ook later in het brouwproces voor dat het nog aanwezige zetmeel verder wordt
omgezet in suikers. Dat is belangrijk, want gistcellen hebben suikers nodig voor de aanmaak
van alcohol en koolzuurgas.

Voor het brouwen van trappist van Westmalle wordt alleen gerstemout gebruikt. De brouwer
besteedt veel aandacht aan de selectie van de mout. Want er bestaan vele soorten gerst. Zo
bepaalt de herkomst mee de smaak en de kwaliteit. En net zoals bij wijn, heeft ook het weer
invloed op de oogst.
Op basis van al deze criteria en geruggensteund door laboratoriumonderzoek, kiest de
brouwer precies die mout die een trappist van Westmalle steeds weer doet smaken als... een
trappist van Westmalle.
Bij een sterk bier zoals een Dubbel of Tripel van Westmalle, voegt de brouwer naast mout
ook suiker toe. Daardoor bekomt het een evenwichtigere smaak en verteert het ook beter.
In de brouwerij van Westmalle kiezen ze voor vloeibare suiker. De kleur van deze suiker
bepaalt mee de kleur van het bier. Zo kiezen ze voor de Dubbel een donkere variëteit en voor
de Tripel een lichtere.
De suiker wordt op het einde van het kookproces toegevoegd. Zo mengt het gemakkelijk en
wordt het meteen mee gesteriliseerd. Deze suiker wordt nadien bij het gisten vrijwel volledig
omgezet in alcohol en koolzuurgas

Hop is een belangrijk bestanddeel in een trappist van Westmalle. Dit bier is trouwens bekend
om zijn sterke 'hopneus'.
Voor het brouwen van bier worden alleen de onbevruchte bellen van de vrouwelijke hopplant,
de humulus lupulus, gebruikt. Het actieve bestanddeel is lupuline, een geel poeder tussen de
schutbladeren van de hopbel.
De brouwerij van Westmalle voegt - trouw aan haar eeuwenoude traditie - nog altijd échte
hopbellen toe aan het brouwsel. Deze hopbellen worden in grote balen bewaard bij een
temperatuur van 0 tot 2° Celsius.

Hop geeft bier een
bittere smaak en een sterk
aroma. En het heeft
een bewarende invloed. De
brouwer moet een
ideale verhouding proberen
te bereiken tussen de hop en het wort, een goede 'mariage' zoals hij dat noemt. Daarbij houdt
hij rekening met de eigenschappen van de verschillende hopvariëteiten. En hij bepaalt het
precieze tijdstip waarop de hopbellen moeten worden toegevoegd. Want ook dat maakt een
heel verschil.

Elke gistvariëteit is uniek en heeft een grote invloed op de uiteindelijke smaak van het bier.
Daarom wordt de trappistengist van Westmalle in de brouwerij met de grootste zorg gekweekt
en geoogst. Hij zorgt immers in grote mate mee voor de subtiele, complexe smaak van de
bieren.
Gist is een eencellig plantaardig micro-organisme dat de suikers omzet in alcohol en
koolzuurgas. De gist van Westmalle stamt af van de familie van de Saccharomyces Cerevisiae
en zorgt voor een 'hoge gisting'. Deze gistingsvorm gedijt het best tussen 15° en 25° Celsius
en vormt een dikke laag bovenop het brouwsel. Vandaar ook de naam 'bovengist'.
Deze gistsoort is erg actief en werkt snel. De gistcellen planten zich door knopvorming aan de
moedercel op een exponentiële wijze voort. Ze kunnen maandenlang voor steeds weer nieuwe
brouwsels worden gebruikt. Bij een te lage activiteit is het nodig de gistcultuur te verjongen.
Dan wordt met één, gezonde gistcel een nieuwe zetgist aangemaakt. Zo zorgt men ervoor dat
de typische gistcultuur van Westmalle nooit verloren gaat.

BIERSOORTEN
Binnen de muren van de trappistenabdij van Westmalle worden drie soorten bier gebrouwen:




Tripel van Westmalle
Dubbel van Westmalle
Extra van Westmalle

De Tripel en de Dubbel worden te koop aangeboden: u vindt deze bieren in horecazaken,
grote distributieketens, gespecialiseerde winkels en bierhandelaars in België en Nederland. En
op een aantal geselecteerde plaatsen over de hele wereld. De Extra wordt slechts tweemaal per
jaar gebrouwen en is alleen bedoeld voor intern gebruik: dit bier drinken de monniken en de
gasten van de abdij bij het middagmaal.
Deze trappistenbieren worden volgens een lange traditie met alleen natuurlijke ingrediënten
gebrouwen: zuiver water, gerstemout, echte hopbellen, de beste suiker en zelfgekweekte gist.
Zo zijn deze drie variëteiten 100% zuivere en natuurlijke bieren.
De Tripel, Dubbel en Extra van Westmalle zijn levende kwaliteitsbieren met een constante
smaakevolutie. Daarom zijn geen twee glazen helemaal identiek. De smaak hangt vooral af
van de ouderdom, de manier van bewaren, het uitschenken en de serveertemperatuur.

Tripel van Westmalle is een
helder, goudgeel trappistenbier dat
gedurende drie weken nagist in
de fles. Het is een complex bier met
een fruitige geur en een mooie, genuanceerde hopneus. Het is zacht en romig in de mond, met
een bittere toets gedragen door het fruitaroma. Een uitzonderlijk bier, met veel finesse en
elegantie. En met een heerlijk lange afdronk.
De Westmalle Tripel wordt wel eens de "moeder van alle tripels" genoemd. Dit type bier
werd in 1934 voor het eerst in de abdij van Westmalle gebrouwen naar aanleiding van de
ingebruikname van de nieuwe brouwzaal. De huidige formule blijft al sinds 1956 - dus bijna
50 jaar - nagenoeg onveranderd.
Dit bier wordt meestal geschonken uit flesjes van 33 cl, precies de inhoud van het
bijbehorende kelkglas. De flesjes worden per stuk, in handige mandjes van zes of in kratten
van 24 flesjes te koop aangeboden. En uiteraard schenken ze dit bier ook in de betere
horecazaken.
De Tripel kunt u ook krijgen in flessen van 75 cl. Opmerkelijk is dat het bier in deze grotere
flessen op een andere manier rijpt. De fruitige geur is wat zachter en rijper, en het bier krijgt
een lichte vanilletoets mee.

Dubbel van Westmalle is een donker, roodbruin trappistenbier met nagisting in de fles. De
crèmekleurige schuimkraag geurt naar speciale mout en laat een mooi kantwerk achter in het
glas. De smaak is rijk en complex, kruidig en fruitig, met een frisbittere finale. Het is een
evenwichtig kwaliteitsbier met een zacht mondgevoel en een lange, droge afdronk.

Al sinds 1856 brouwen de monniken naast hun maaltijdbier een donkere trappist. Vanaf 1926
passen ze het recept aan en brouwen ze het bier wat zwaarder. Daar ligt de basis voor de
huidige Dubbel.
De flesjes van 33 cl worden per stuk, in opvouwbare mandjes van zes of in kratten van 24
flesjes verdeeld. Maar Westmalle Dubbel is ook het enige donkere trappistenbier dat in vaten
van 30 en 50 liter te krijgen is. Het staat op de kaart in zo'n 300 zorgvuldig geselecteerde
horecazaken. Doordat dit levende bier anders evolueert in het vat, heeft de Dubbel van 't vat
een andere, wat zoetere smaak dan een Dubbel uit een flesje.

LIEFDADIGHEID

De opbrengsten van de activiteiten van de abdij worden – naast het eigen levensonderhoud –
voornamelijk besteed aan de ondersteuning van allerlei ontwikkelingsprojecten in binnen- en
buitenland. Zo komt niemand die met een kleine of grote nood aan de kloosterpoort aanklopt
tevergeefs. De monniken zijn daarbij alweer Sint-Benedictus indachtig: “Hij wordt onthaald
als Christus zelf.”

Wie niet genoeg kan krijgen over de Abdij en de Brouwerij van Westmalle en beschikt over
een Internetverbinding kan grasduinen op de website van de Abdij van Westmalle:
www.trappistwestmalle.be

Jean-Pierre Rogiest
Secretaris

Verslag van de uitstap van 18 september 2006

19 broeders en 3 genodigden (Eric Schatteman, Victor De Clercq en Dirk Vandermaelen)
tekenden present voor deze uitstap ingericht door broeder Henri.
De grote afwezige was onze voorzitter Julien, die juist vandaag een heelkundige ingreep
moest ondergaan aan het bot van de kaak. Ondertussen zullen wij weten hoe deze ingreep is
verlopen en of Julien terug in topvorm het roer van onze broederschap weer in handen kan
nemen.
Vooraleer wij bij de Stukwerkers Havenbedrijf NV werden ontvangen, loodste de havengids
ons met de bus langs de diverse insteekdokken, langs de belangrijkste bedrijven in de
Haven van Gent en gaf ons met de kaart in de hand een duidelijk overzicht van de diverse
havenactiviteiten.
Gent, op de samenvloeiing van Schelde en Leie, is in de loop van haar geschiedenis altijd
verbonden geweest met de haven. In de middeleeuwen nog midden in de Kuip van Gent,
langs de Graslei en de Korenlei, maar naarmate de eeuwen verstreken, werd de havenactiviteit
verplaatst juist daar waar Gent een uitweg vond naar de zee, langs het kanaal Gent-Terneuzen.
Dit kanaal naar de Westerschelde, werd in het begin van de 19de eeuw gegraven, en laat nu
toe, dit na regelmatige aanpassingen van het kanaal en de sluis te Terneuzen, om schepen tot
80.000 ton tot in de haven te brengen. De eerste besprekingen met Nederland om de sluis aan
te passen voor schepen tot 150.000 ton zal gestart.
Momenteel werken er ongeveer 50.000 mensen in de hele havenregio zowel in de bedrijven
die rechtstreeks verbonden zijn aan de havenactiviteiten als in de toeleveringsbedrijven.
Het succes dankt de haven aan de ligging (redelijk diep in het hinterland), aan de zeer goede
transportmogelijkheden langs weg en spoor met het achterland, de moderne havenuitrusting
en aan een groot potentieel aan arbeidskrachten.
De rondrit langs de diverse bedrijven toonde aan hoe groot de diversiteit der behandelde
producten is:

-

massagoederen (bulk) zoals steenkool, ertsen(Sidmar), meststoffen zand, grind en
mineralen
granen en veevoeders (Eurosilo)
vloeibare producten: petroleumproducten (Shell), plantaardige oliën, chemicaliën,
vloeibare meststoffen
vruchtensap
metaalproducten
auto’s en vrachtenwagens (Honda en Volvo)
papier en hout

Tevens kregen wij enig inzicht in de groeimogelijkheden van de haven, met de
infrastructuurwerken o.a. aan het Kluizendok.
Tijdens onze rondrit viel het al op hoe nadrukkelijk Stukwerkers in onze haven aanwezig is.
-

De naam van “Stukwerkers” gaat terug tot het jaar 1338, toen toelating werd gegeven aan arbeiders, die
onder die naam boten laadden en ontlaadden die via de Leie, de Schelde, de Lieve en andere kanalen Gent
bevoorraadden. Zodoende kunnen “Stukwerkers” beschouwd worden als het oudste stuwadoorsbedrijf in
de Haven van Gent en zeker één van de oudste in Europa.
Gedurende de voorbije eeuwen werkten de “Stukwerkers” als gilde van havenarbeiders in de Haven van
Gent. In 1860 werden ze een onafhankelijke handelsgroepering. In 1869 werd de Samenwerkende
Vennootschap “De Stukwerkers” opgericht en in 1948 omgevormd naar NV (naamloze vennootschap)
“Stukwerkers Havenbedrijf” , wat ze heden ten dage nog steeds is.
Momenteel kan Stukwerkers Havenbedrijf N.V. gerangschikt worden onder de leidinggevende
stuwadoorsbedrijven die ons land rijk is. Ze is een van de belangrijkste en meest gediversifieerde bedrijven
in de Haven van Gent, zowel wat betreft de goederen die worden verhandeld als wat de locaties van de
watergebonden terminals en opslagplaatsen betreft.
Stukwerkers Havenbedrijf N.V. behandeld in totaal bijna 2,5 miljoen ton per jaar (zowel stukgoederen
als stort- of bulkgoederen van diverse soorten)

Het feit dat Gent in het centrum van het geïndustriaseerde deel van het noordwesten van
Europa ligt is ongetwijfeld een van zijn belangrijkste troeven.
Zijn vlotte verbinding naar het hele Europese hinterland hebben hierdoor van Gent één van de
belangrijkste commerciële en industriële centra gemaakt van België.
De Haven van Gent i sverbonden met de Schelde en met de internationale maritieme handelsroutes van de
Noordzee door het gegraven kanaal Gent-Terneuzen, dat niet door getijden of stromingen wordt gehinderd
en dat permanent bereikbaar is voor schepen tot 80.000 ton (Panamax type) De grootte van de schepen
wordt slechts beperkt door Westsluis in Terneuzen die actueel 265 meter lang en 34 m breed is en schepen
toelaat met een diepte tot 12,25 m.
Zeeschepen op weg naar Gent komende van het Westen nemen een loods aan boord ter hoogte van de A1
boei van Oostende, of aan de Middel-Steenbank Boei (MSB) van Walcheren wanneer ze van het Noorden
komen. Deze loodst de schepen via Vlissingen naar de monding van de Schelde, wat ongeveer 1 uur duurt,
door de sluis van Terneuzen (wat ook ongeveer een uur duurt) , langs het Kanaal Gent-Terneuzen naar de
definitieve ankersplaats in de haven. (duurt ongeveer 2 uur)
Er is slechts 6 uur navigatie nodig vanaf Nort Sea Pilotstation tot aan de meerplaats in de haven die al op
een aanzienlijk afstand landinwaarts ligt.
Stukwerkers Havenbedrijf NV groeide –samen met de Haven van Gent – vanaf 1338 and 'leerde' door de
jaren heen verschillende handelsgoederen te behandelen en is momenteel waarschijnlijk het meest
gediversifieerd stuwadoorsbedrijf in de Haven van Gent.

Volgend goederen worden behandeld:

-

ijzer- en staalproducten (rollen, bladen,lange stukken,…)
houtproducten (papier, houtpulp,platen, balken,…)
auto’s (Roll on, Roll off)
Bulkproducten (granen,meststoffen kolen ,zand,…)
Containers
Andere algemene ladingen (onderdelen, ..)

De ligging van Gent, redelijk diep landinwaarts – slechts 6 uur navigeren vanaf Loodsboot van Oostende,
het dichte wegennet, de diverse verbindingen met andere waterwegen en het dichte spoorwegnet in gans
België zorgen ervoor dat er heel wat voordelen zijn om via de haven van Gent goederen te verdelen.
De volgende cijfers van de Haven van Gent voor het jaar 1998 illustreren dat zowel autowegen,
spoorwegen en waterwegen uitzonderlijk goed ontwikkeld zijn:
-

verscheping vanuit de zee : 24 miljoen ton
verscheping langs binnenwateren: 16 miljoen ton
transport via spoorweg: 5 miljoen ton
wegtransport: 5 miljoen ton

Stukwerkers groeide mee met de haven van Gent, en heeft momenteel de mogelijkheid om zijn
klanten te bedienen op 4 verschillende locaties in de Haven.
In totaal beschikken Stukwerkers over ongeveer 150.000 m² open kades en ongeveer 140.000
m² opslagruimte. Daarenboven is er nog het hoofdkantoor op de Port Arthurlaan en een
technisch departement.

Wie zich nog meer wil verdiepen in de Haven van Gent en Stukwerkers Havenbedrijf NV en
over internet beschikt kan volgende sites consulteren: http://www.havengent.be en
http://www.stukwerkers.com
Na het bezoek volgde een frisse pint en werd aan het Broederschap het volgende boek
geschonken:

Hierna volgde in het “Boerenhof “ te Oostakker onder een stralende zon het aperitief in de
tuin, en het diner binnen, gevolgd door een voortreffelijke Whisky degustatie gepresenteerd
door Bob Minnekeer.
“Whisky buff Bob” is zijn eretitel, aangezien Bob internationaal bekend is als
whiskyconnaisseur. Zijn Gentse whiskyclub “ The Glengarry “ gelegen te Gent, Sint
Baafsplein 32 heeft als doel geïnteresseerden te introduceren in de wondere wereld van het
bekendste exportproduct van Schotland.
Bovendien schreef hij samen met Stefaan Van Laere al 2 boeken over deze “godendrank”
Tijdens de degustatie kregen wij 6 whisky’s onder de neus geschoven en werd ons uitgelegd
wat er te ruiken en te proeven viel. En om te eindigen nog een prachtig recept
Eend op Schotse wijze:
Voor 6 personen:
-

grote eend
2 flessen Schotse Whisky
spekreepjes

De oven verwarmen op 180°C gedurende 10 minuten. Een glas tot de helft vullen met
whisky. Het glas leegdrinken gedurende het opwarmen van de oven. De eend op een
vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken. De eend in een
voorverwarmde oven leggen en het tweede glas whisky leegdrinken.
Na 20 minuten de oven op 200 graten zetten en 2 glasen fulle met wixie. De glase optlinke en
de scherfen van et ierste glas oprape.
Nog ee alf glas inschenke en oepdlinke. Na een allef uur de oven opendoen om d’eent te
chekken.
Brandwondesalf alen en oep de linkerhand doen. Den ove ne sot geve. Twie glase inschenke
en tmiddeste uiutdlinken.
De ove opedoen as dieste fles leeg is en deent pakk’n. Sallef op uwander ant doen en
deentoeprape. Tander glas opdlinke
Deent terug oprape en me nen antdoek de sallef erafvege. Uw anden ontfetten me wiksie en
den tuube sallef soeken. Tpakot glas oprape en deent terug in deove sjotte. Den ove
opedoen, tvettig spek in de kast sjotten.
Denoven afzette, oege toedoen en maffen.
’s Anderdaags de eend aansnijden en degusteren met mayonaise. De keuken opruimen, de
vloer en muren afwassen. Het leeggoed en de scherven naar de container brengen en perdolan
en maalox meebrengen op de terugweg

Jean-Pierre Rogiest

Verslag van de uitstap van 20 november 2006
16 broeders en 2 genodigden (Victor De Clercq en Philippe Ceriez) waren present op deze uitstap
ingericht door broeder Marc De Blieck.
Op de afspraak ’s morgens om 07.45 Hr aan Station Gent Dampoort ontbrak niet alleen bijna broeder
André Crevits die de spurt van zijn leven heeft gelopen, maar ontbrak iets later ook de voorziene trein
met de gereserveerde plaatsen. Een achtbaar lid van de NMBS was erin geslaagd om ons
broederschap te boeken op een treintje later, maar al bij al kwamen wij – na het nuttigen van een frisse
jenever - goedgezind aan in Antwerpen Centraal (1) waar onze gids, de Heer Leo Plasman, ons
opwachtte.

Na een korte uitleg over het monumentale gebouw en het bekijken van de maquette van het station na
de volledige verbouwing stapten wij langs de Keizerlei tot aan “ Fouquets” waar ons een vrij
uitgebreid ontbijt en een voortreffelijke bediening werd gepresenteerd.
Wegens de wegenwerken in de Joodse en Chinese wijk, werd ietwat afgeweken van het vooropgesteld
programma, zoniet zaten wij zonder twijfel onder de modder.
Na het ontbijt stapten wij (paraplu in de aanslag) naar het premetrostation “ Opera “ , om daar de tram
onder Schelde, richting Antwerpen Linkeroever tot aan het station “ Frederik van Eeden “ te nemen.
Vanuit dit station komt men snel aan de “Rede van Antwerpen “ waar wij een prachtig uitzicht hadden
op de “ Skyline “ van Antwerpen. Wie over internet beschikt kan misschien eens surfen naar
http://users.skynet.be/fa926657/panorama.html

Volgens onze gids komt de naam “ Antwerpen “ (2) van “ aanwerp “ zijnde het stukje land
waar zich het actuele Steen bevindt, dat een uitstulping vormde in de Schelde en waar de

eerste scheepjes aanmeerden. Dat etymologie en legende soms van elkaar liggen vernamen
wij ’s namiddags op de Markt ter hoogte van het standbeeld van Brabo. Daarnaast gaf hij ons
uitgebreid uitleg over het ontstaan van deze stad, de omwalling, en de diverse gebouwen die
werden overschouwd.

Aangezien ondertussen er een onevenwicht was tussen de vochtigheidsgraad in de dorstige kelen en
deze op onze kleding liet Leo ons kennis maken met het Antwerps gerstennat in Brasserie “ De Retro “
iets voorbij de ingang van de voetgangerstunnel (3) onder de Schelde.

Na deze daad van barmachtigheid, stapten wij de voetgangerstunnel door om aan te komen op de Sint
Michielskaai die wij volgden tot aan “ het Zuid “, zijnde de gedempte Zuiderdokken.
Deze buurt die jaren geleden nog als verloederd werd bestempeld, blijkt nu door intense
renovatieprojecten de trendy “ place to be “ te worden in Antwerpen. (4)
Langs de Vlaamse kaai stapten wij richting “ Smooth & Tasty “ dat ligt op de Waalse kaai waar de
innerlijke mens voortreffelijk werd versterkt. (De Bearnaise beloofd op de uitnodiging was wel
geschrapt van het menu)

Teneinde het stappen niet te verleren begaven wij ons naar de Grote Markt om de aanwezige
gildenhuizen ,Stadhuis, Brabo (5) en kathedraal (6) te bewonderen. Dat Brabo familie van Julius
Ceasar was, en dat hij de Reus Antigoon, het hoofd en een hand afhakte om dit vervolgens in de
Schelde te werpen (zijnde de discipline “ hand – werpen “ ) en dat bij opgravingen beenderen van de
arme reus werden teruggevonden, werd naar het rijk van de fantasie en legendes verwezen.

Hierover werd nagepraat in de brasserie “ De 7 schaken “ waar wij terug een degustatie van lokaal
gerstennat poogden. Bij het vertrek uit deze zaak ervaarde menig broeder wat “ een hete klinke “ nu in
feite is.
Om te eindigen met nog een stukje historiek begaven wij ons naar en in de prachtig barokke kerk “
Sint Carolus Borromeus “ waar en enthousiaste collega van Leo ons de nodige uitleg verschafte over
menig detail.

Vooraleer Antwerpen te verlaten “ontdekten” wij nog één van de oudste cafés van Antwerpen, met een
rijk assortiment van bekende én minder bekende bieren, waar een laatste glas werd geledigd.
In ieder geval compenseerde deze aangename wandeling door Antwerpen, voortreffelijk begeleid door
Leo Plasman, alle genuttigde calorieën.

(1) Station Antwerpen Centraal
Antwerpen-Centraal (door de Antwerpenaren ook wel de Middenstatie of De
Spoorwegkathedraal genoemd) is het centraal station van de stad Antwerpen. Het eerste station
Borgerhout was het eindpunt van de op 3 juni 1836 geopende spoorlijn Mechelen-Antwerpen. Het
gebouw was van hout en werd in 1854 vervangen door een nieuw stationsgebouw Antwerpen-Oost.In
1873 werd het station een kopstation. De gelijkvloerse doorgaande verbinding naar Nederland kon niet
langer gehandhaafd blijven in de drukke stad. Er kwam een verhoogd ringspoor om de stad heen.
Het huidige (en derde) stationsgebouw Antwerpen-Centraal werd gebouwd tussen 1899 en 1905 als
kopstation. Het gebouw bestaat uit een stalen perronoverkapping en een stenen stationsgebouw. De
stalen perronoverkapping werd ontworpen tussen 1895 en 1899 door ingenieur Clement Van Bogaert.
De overkapping is 43 meter hoog (hoogte die nodig was om de stoom van de locomotieven op te
vangen), 186 meter lang en 66 meter breed en bood ruimte aan 10 kopsporen.

Het stenen stationsgebouw (ontvangstgebouw) werd gebouwd tussen 1899 en 1905 door Louis de la
Censerie in eclectische stijl (een combinatie van stijlelementen uit vroegere perioden). De la Censerie
liet zich inspireren door het stationsgebouw van Luzern en het Pantheon in Rome. Het hoogste punt
van het station (75 meter) is een grote koepel. Het station werd op 11 augustus 1905 geopend.
In het midden van de twintigste eeuw verkeerde het gebouw in slechte staat. Een mogelijke afbraak
werd echter afgewend toen het station omstreeks 1975 de status van beschermd monument kreeg en de
jaren daarna gerenoveerd werd. Antwerpen-Centraal kampt al enkele decennia met een te beperkte
capaciteit. Zo zijn er te weinig sporen en zijn de perrons te kort. Ook het kopmaken van de treinen op
het kopstation vergt veel capaciteit.
Sinds mei 1998 wordt er in Antwerpen gewerkt aan de noord-zuidverbinding, die in 2006 gereed zal
zijn. Tussen Antwerpen-Dam en Antwerpen-Berchem wordt een 1200 meter lange tunnel geboord
onder Antwerpen en het centraal station, waardoor de hogesnelheidstreinen van o.a. de HSL 4 / HSLZuid door kunnen rijden zonder in Antwerpen te moeten keren. Het centraal station krijgt uiteindelijk
3 niveaus en 14 perronsporen: het huidige niveau +1 (6 kopsporen), het niveau -1 (4 kopsporen) en het
niveau -2 (4 perronsporen, waarvan 2 doorgaande sporen).
(2) “H”ANTWERPEN door de eeuwen heen
(3)
Hoe oud is Antwerpen? Opgravingen hebben aangetoond dat er zeker al in het Gallo-Romeinse
tijdperk (tweede en derde eeuw van onze tijdrekening) bewoning was aan de Schelde. Dat was ook het
geval omstreeks 650, toen de kerstening startte. In 836 verwoestten de Noormannen de toenmalige
woonkern. Daarna kwamen er opnieuw bewoners aan de ‘aanwerp’, waaraan Antwerpen haar naam
zou ontlenen, op de plaats waar vandaag nog steeds de burcht het Steen staat. Deze kern groeide uit tot
de huidige stad.
Toen Antwerpen rond 970 een grensplaats werd van het Duitse Rijk, bouwde men een houten
versterking. Die werd later vervangen door een stenen burcht (het Steen) met een omheiningsmuur en
Antwerpen mocht zich markgraafschap (grensgraafschap) van het Heilig Roomse Rijk der Duitse
Natie noemen. De Schelde was de grens en aan de overkant lag het graafschap Vlaanderen. Aan de
zuidzijde van Antwerpen richtte de Heilige Norbertus in de twaalfde eeuw de Sint-Michielsabdij op.
De kanunniken van het kerkje dat daar had gestaan, verhuisden toen naar de noordelijke kern en
stichtten daar een nieuwe parochie, met als centrum een Onze-Lieve-Vrouwekerk, de eerste voorloper
van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. De stad, die vanaf dan deel uitmaakte van het hertogdom
Brabant, bleef zich concentrisch uitbreiden met opeenvolgende omwallingen die nog steeds
herkenbaar zijn in het stratenpatroon.
Een eerste economische bloeiperiode volgde in de eerste helft van de veertiende eeuw. Toen werd
Antwerpen het belangrijkste handelscentrum en financiële hart van West-Europa, vooral bekend voor
haar zeehaven en wolmarkt. In 1356 werd de stad aangehecht bij het graafschap Vlaanderen en verloor
ze heel wat privileges, onder meer ten voordele van Brugge.
Maar vijftig jaar later keerde het politieke en economische tij weer en begon de aanloop naar de
‘Gouden Eeuw’, waarin Antwerpen op elk vlak een wereldstad werd; zowat het New York van
de zestiende eeuw. In 1531 bouwt Dominicus de Waghemakere de allereerste Handelsbeurs, ‘de
Moeder van alle beurzen’, die onder meer model stond voor de beurzen van Amsterdam, Londen en
Rijsel (Lille). De Florentijn Lodovico Guicciardini omschreef dit handels- en cultuurcentrum als ‘de
mooiste stad ter wereld’. De beroemdste inwoners uit die tijd zijn: de schilders Quinten Metsys en
Bruegel, de drukker Plantin, de humanisten en wetenschapslui Lipsius, Mercator, Dodoens en
Ortelius. De spotnaam ‘sinjoren’, die de Antwerpenaars met trots dragen, stamt uit deze Gouden
Eeuw. In de ogen van al dan niet afgunstige bezoekers leidden vele inwoners toen een waar
herenleven: hoofs en zelfbewust, als ‘sinjeurs’ (naar het Spaanse señor).

In de tweede helft van deze eeuw lag de stad echter in het brandpunt van de politiek-godsdienstige
strijd tussen het protestantse Noorden en het katholieke Spanje, met als dieptepunten de Beeldenstorm
(1566), de Spaanse Furie (1576) en uiteindelijk de Val van Antwerpen (1585).
Na de Val kwam de stad weer onder het gezag van Filips II en sloten de Noordelijke Nederlanden de
Schelde af. Economisch gezien was dit een ramp. Bovendien ontvluchtten niet alleen de protestanten,
maar ook de commerciële en intellectuele elite de stad. Van de 100 000 inwoners in 1570 bleven er in
1590 zowat 40.000 over. Toch duurde de culturele bloei nog tot halfweg de zeventiende eeuw, met
schilders als Rubens, Van Dyck, Jordaens en Teniers, de beeldhouwerfamilies Quellin en
Verbrugghen, drukkers als Moretus en de beroemde Antwerpse klavecimbelbouwers.
Vanaf 1650 tot in de negentiende eeuw valt er nog weinig vrolijks over Antwerpen te melden. De
Schelde bleef dicht en de metropool werd een provinciestad. Onder het Oostenrijkse bewind (1715–
1792) probeerde Jozef II de stroom manu militari vrij te maken, maar dit mislukte. In 1795, onder
Franse bezetting, lukte het wel, maar ditmaal stuitten de schepen op een Engelse blokkade. Geen
wonder, want Napoleon beschouwde de Antwerpse haven als ‘een pistool gericht op het hart van
Engeland’. Aan de Franse periode (1792–1815) dankte Antwerpen wel de aanzet tot een moderne
haven, maar tegelijk viel het culturele patrimonium ten prooi aan een zelden geziene kunstroof en
vernieling. Er werden zelfs plannen gemaakt om de kathedraal te slopen.
Na de val van Napoleon in Waterloo (1815) volgde een kortstondige hereniging met de Noordelijke
Nederlanden en een even korte bloei, die eindigde met de Belgische revolutie (1830) en opnieuw de
sluiting van de Schelde. Een definitieve vrije doorvaart kwam er pas in 1863. Toen kon de derde grote
bloeiperiode van Antwerpen beginnen.
Afgezien van onderbrekingen tijdens de twee wereldoorlogen beleefde Antwerpen in de twintigste
eeuw een gestage economische groei. In 1920 organiseert Antwerpen de Olympische Zomerspelen.
Voor het eerst werd de Olympische vlag gehesen, worden duiven losgelaten als symbool voor de
vrede en werd de Olympische eed afgelegd door een atleet. Op cultureel vlak kreeg de stad in 1993
internationale uitstraling toen ze Culturele Hoofdstad van Europa werd: meteen de erkenning van haar
historische en hedendaagse rijkdom waarvan ook u kan genieten.
(4) Sint-Annatunnel
De Sint-Annatunnel is een voetgangers- en fietserstunnel onder de Schelde in Antwerpen.
Met de bouw ervan werd gestart in 1931 en de tunnel werd geopend in 1933. Er werden nog veel
authentieke onderdelen van de tunnel bewaard waaronder: de houten roltrappen, oude
waarschuwingsborden,de twee inkomhallen...
Deze 572 meter lange tunnel, die zich maar liefst 31,57 meter onder de grond bevindt wordt door de
Antwerpenaren ook wel de Voetgangerstunnel genoemd en verbindt Linkeroever met de stad, ofwel,
het oudere met het nieuwere Antwerpen. Beide kanten hebben een lift, die tot 80 personen kan dragen
en twee maal twee authentieke houten roltrappen. De uitwendige diameter van de tunnel bedraagt 4,74
meter, de inwendige 4,30. De tunnel werd voorafgegaan door twee overzetboten: de SintAnnekensboot bij het Steen en de treinboot Land van Waas / Pays de Waes aan de Sint-Michielskaai.

Er waren meerdere plannen voor een brug, maar die werden telkens verworpen omdat die de
scheepvaart zou belemmeren.

(4) ?t Zuid! Trendy wijk en artistiek hart van Antwerpen.

Het kloppend hart van het Zuid ligt binnen de driehoek Waalse Kaai/Vlaamse Kaai
en de Leopold De Waelplaats. Hier tref je een plejade trendy restaurants aan,
gezellige kroegen, literaire cafés, kunstgalerijen, artistieke shops, interieurzaken
met designmeubelen of antiek, modehuizen, noem maar op.
Hier loop je kunstenaars, schrijvers, acteurs en BV?s allerhande tegen het lijf.
Hier, op de Gedempte Zuiderdokken, hebben het hele jaar door
ook tal van evenementen plaats, van de populaire Sinksenfoor, de Cirque du Soleil
of het Chinese Staatscircus, tot het internationale tennistornooi van Antwerpen...

(5) De grote markt Antwerpen

a) Gildenhuizen
Oorspronkelijk was dit onregelmatig gevormd plein een Frankisch plein (driehoekig). Het wordt
begrenst door zestiende en zeventiende-eeuwse gildenhuizen en reconstructies van dergelijke oude
huizen. De huizen die authentiek zijn hebben grondige restauraties ondergaan. Andere huizen zijn
reconstructies uit de negentiende en twintigste eeuw. Ze vonden plaats a.d.h.v. schilderijen en andere
oude getuigenissen. Deze reconstructie richtte zich voornamelijk op de Grote Markt van weleer,
alhoewel er ook huizen zijn gereconstrueerd die zich op een andere plaats in de stad bevonden. Tot de
originele huizen behoren o.a. de nummers 24, 38 en 40.
De huizen op de foto bevinden zich rechts van het stadhuis. Ze zijn grotendeels weergegeven in
renaissance stijl. De combinatie van de renaissance stijl met gotische elementen zoals de veelvuldig
gebruikte pinakels zijn typerend voor de Nederlanden.
Het grootste huis heet Het Pand van Spanje en stamt uit 1580/1582. Op de top staat een
ruiterstandbeeld van Jef Lambeaux. Hij heeft meerdere geveltoppen van een beeld gezien. Dit beeld
onderscheid zich door zijn grote en dynamiek. Deze prominent aanwezige gevelbekroning doet zelfs
excentriek aan. Weergegeven is St. Joris terwijl hij op het punt staat om de omhoogklimmend draak te
doorboren. De versiering van de huizen is meestal gerelateerd aan de gilden. Sint-Joris is vergezeld
van andere patroonheiligen die zich verheffen boven de daken. Dergelijke versieringen waren meer
dan een uitdrukking van religiositeit. Een gilde of ambacht kon door dergelijke middelen hun macht,
status en rijkdom tot uitdrukking brengen.
b) Het stadhuis

Het stadhuis is gebouwd tussen 1561 en 1564 naar het ontwerp van Cornelis II Floris de
Vriendt. Het is een meesterwerk waarin Vlaamse en Italiaanse invloeden zijn geïntegreerd. De
dakvenster en topgevel zijn duidelijk van Vlaamse origine terwijl de loggia, nissen en de
pilasters getuigen van Italiaanse invloed. Typerend voor de renaissance is de beklemtoning
van de horizontale lijn. Het stadhuis wordt door velen gezien als een hoogtepunt van de
renaissance in de Nederlanden. Het had op zelfs een pionierfunctie die reikte tot buiten de
grenzen van de Nederlanden. Het stadhuis van Vlissingen is een goed voorbeeld van al die
gebouwen die sterk beïnvloed zijn door dit Antwerpse meesterwerk. In de Loop van de tijd is
er veel gewijzigd aan het oorspronkelijke gebouw. Er zijn in de gevel in de loop van de tijd
beelden toegevoegd. Het interieur is echter drastischer gewijzigd door een verbouwing in de
negentiende eeuw. Er worden rondleidingen gegeven.

c) De Brabofontein
Dit beeldhouwwerk uit 1887 bevindt zich in het midden van de markt. Het is een werk van Jef
Lambeaux. De fontein wordt bekroond door de Romeins held Silvius Brabo. Deze held is afkomstig
uit een zestiende-eeuwse legende. De legende verhaalt over een reus, genaamd Druoon. De reus
terroriseerde de personen die over de Schelde voeren. Druoon eistte tol en wanneer men niet kon
betalen hakte hij een hand af die hij vervolgens weggooide in de schelde. Silvius Brabo verslaat de
reus en laat hem hetzelfde lot ondergaan als zijn slachtoffers. De naam Antwerpen wordt in deze
legende verklaart door het (h)andwerpen.
Het beeld geeft Brabo weer net voordat hij de hand van Druon weggooit. Dergelijke poses waarin een
beweging suggereert over te gaan in een andere beweging zorgen gewoonlijk voor een dramatisch
beweeglijk effect. Zulke poses waren dan ook zeer geliefd ten tijde van het maniërisme en de barok.

Het beeld is ontworpen in de tijd van de neo-stijlen. De verwantschap met de Italiaans maniëristische
beeldhouwers is opvallend. Het beeld doet vooral denken aan het werk van Giambolagne (1529-1608).
(6) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Binnenin de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal vind je verschillende architecturale stijlen terug. Dat heeft
met oorlogen en ruzies te maken, maar ook met de mode die steeds veranderde. De kathedraal heeft
achtereenvolgens romaanse, gotische,classicistische en neogotische invloeden ondergaan.
ROMAANS-GOTISCHE PLATTEGROND
Links van het hoofdportaal staat een maquette met de plattegrond van de Onze-LieveVrouwekathedraal. Die heeft de vorm van een Latijns kruis, typisch voor zowel de romaanse als de
gotische stijl. Op de plattegrond onderscheid je een middenbeuk, zes zijbeuken,
een dwarsbeuk, een hoogkoor, een kooromgang en een hele reeks straalkapellen.
GOTISCH PLAFOND

Oude Romaanse kerken hebben een tongewelf dat volledig door de muren gedragen wordt. Dat is de
reden waarom de kerk dikke muren moest hebben. En om de stevigheid te waarborgen, waren de
ramen en deuren in die muren klein. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is daarentegen een gotische
kerk. Ze heeft geen tongewelf, maar kruisribgewelven. Elk kruisribgewelf wordt gedragen door vier

pilaren wat betekent dat in een gotisch kerkgebouw de muren minder gewicht moeten dragen. Vandaar
dat ze in de meeste kerken en
kathedralen vervangen zijn door glasramen. De grote ramen zorgen ervoor dat het licht de gotische
kerken en kathedralen binnenkan wat een groot verschil is met de romaanse kerken.
CLASSICISME
Tijdens de Franse Revolutie werd de kathedraal bijna helemaal leeggehaald en werd de inboedel
verkocht. Na de Franse Revolutie moest de kathedraal weer aangekleed worden. De meubels
(biechtstoelen, preekstoelen, altaren,...) kwamen uit kerken en kloosters die de Franse bezetting niet
hadden overleefd. Dingen die nieuw moesten worden gemaakt, maakte men volgens de nieuwe mode:
het classicisme.
NEOGOTISCH HOOFDPORTAAL

Alleen bij bijzondere gelegenheden kan u de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal langs het hoofdportaal
naar binnen. Dat hoofdportaal is sinds 1903 versierd met beeldhouwwerk. In die periode, de
neogotiek, werden in veel gebouwen dergelijke aanpassingen in de gotische stijl doorgevoerd. Links
en rechts van de deuren worden heiligen afgebeeld. In de bogen boven
de deuren houden engelen en profeten een oogje in het zeil. Het centrale tafereel stelt het Laatste
Oordeel(het einde van de wereld) voor. En centraal tussen de twee deuren in staat Onze Lieve Vrouw,
de patrones van de kathedraal.
GESCHIEDENIS
Het bouwen van een kathedraal is een werk van lange adem. Het kon daarom jaren
duren vooraleer zo'n bouwwerk klaar was.

VAN KAPEL NAAR PAROCHIEKERK
Als vandaag een belangrijk gebouw opgetrokken wordt, legt men meestal de eerste steen om de
bouwwerkzaamheden officieel in te luiden. Omdat men dat vroeger niet deed, is het moeilijk om een
vast jaartal op het ontstaan van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te plakken. In het jaar 1096 zou
Godfried van Bouillon er zijn komen bidden, net voor hij op kruistocht vertrok. In oude teksten uit de
twaalfde eeuw lezen we voor het eerst over een Onze-Lieve-Vrouwekapel in Antwerpen. Het was een

Romaanse kapel, omdat dat in die tijd mode was. En in 1124 kreeg de Onze-Lieve-Vrouwekapel een
bevordering: ze werd parochiekerk.
Omdat de Onze-Lieve-Vrouwekapel parochiekerk was geworden, kon ze op een extra centje rekenen.
Veel rijke families en verenigingen lieten er tegen betaling missen opdragen. Met het geld dat
daardoor binnenkwam werd het kerkkoor vergroot, altaren en zijkapellen bijgebouwd. Zo werd de
Onze-Lieve-Vrouwekerk beetje bij beetje voller en groter.

VAN ROMAANSE NAAR GOTISCHE KERK
In 1295 besliste de Engelse koning Edward III alle wol via de haven van Antwerpen naar Europa te
sturen. Het gevolg daarvan was dat de Antwerpenaren goed hun boterham verdienden. Er kwamen
steeds meer mensen in de havenstad wonen en overal in de kerk werden altaren bijgebouwd. Eentje
voor Sint Cecilia bijvoorbeeld, of voor de heilige Agatha, Sint Andries, Sint Joos, enz. Ook elke gilde
en elk ambacht wilde zijn eigen altaar: de schuttersgilden en de linnenwevers, de timmermannen en de
bakkers, de boekhandelaren / kunstschilders... De kerk werd algauw te klein. Maar er was geld, dus
kon er aan bouwen worden gedacht: de oude Romaanse kerk zou vervangen worden door een nieuwe
moderne kerk. En 'modern' betekende in die tijd gotisch.

EEN ROMAANSE, GOTISCHE EN RENAISSANCEKERK
De Onze-Lieve-Vrouwekerk, zoals ze er nu uitziet, werd grotendeels gebouwd tussen 1352 en 1533.
Beetje bij beetje bouwde men een nieuwe gotische kerk en beetje bij beetje werd de oude Romaanse
afgebroken. Soms ging het werk lekker snel vooruit, maar soms lagen de werken ook helemaal stil,
omdat er geen geld meer was of omdat er oorlog was uitgebroken. Gedurende al die jaren werden de
plannen altijd wel een beetje veranderd en aangezien een mensenleven veel te kort was om de kerk te
voltooien, volgde de ene bouwmeester de andere op. En elke bouwmeester had zo zijn eigen idee over
hoe de kerk er moest uitzien. Gedurende al die jaren veranderde geregeld ook de mode. Dat kun je
bijvoorbeeld heel goed zien aan de Onze-Lieve-Vrouwetoren, gebouwd tussen 1420 en 1518. Die
begint gotisch onderaan en eindigt met een spits die al flink aan de volgende mode doet denken: de
renaissance.

VAN KERK NAAR KATHEDRAAL
In 1521 begon men opnieuw te verbouwen aan de kerk, maar daar kwam in 1533 plots een einde aan:
de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond in brand. Het hele dak zakte in elkaar en viel op de kerkvloer. Daar
bleef het nog dagenlang nasmeulen. De stenen pijlers werden door de hitte zwaar beschadigd. Zestig
altaren gingen in de vIammen op en de zuidertoren (= de kleine toren) brandde volledig uit.
Een jaar later begon men een nieuw dak voor de kerk te maken. De zuidertoren werd niet meer hoger
gemaakt en langzaam maar zeker begonnen de gilden en de ambachten nieuwe altaren te bouwen. In
1559 waren de sporen van de brand bijna allemaal uitgewist en kreeg de Onze-Lieve-Vrouwekerk de
titel van kathedraal. De kerk van nu ziet er aan de buitenkant nog grotendeels uit als die van toen.

FRANSE REVOLUTIE
Nog één keer kwam de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal echt in gevaar. Dat was tijdens de Franse
Revolutie (1789-1799), toen de Fransen hier heer en meester waren. Ze sloten de kloosters en
verkochten al hun bezittingen. Parochies werden afgeschaft. In die tijd was Jan Blom
stadsbouwmeester van Antwerpen. Hij kreeg van de Fransen opdracht om een plan van de kathedraal

te tekenen en uit te rekenen hoeveel het zou kosten om ze af te breken. Maar omdat Jan Blom
opzettelijk langzaam werkte en zich af en toe ziek meldde, ging de Franse
Revolutie voorbij zonder dat er aan de kathedraal geraakt werd.
Bron: Musschoot, D (1995) Kom maar binnen. Welkom in de Onze-LieveVrouwekathedraal van Antwerpen, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Gent

(7) Beschrijving St.-Carolus Borromeuskerk
Al heeft deze beroemde jezuïetenkerk in de loop der tijden veel van haar artistiek decorum verloren,
zij blijft een ware kunsttempel. Zij geldt als een schoolvoorbeeld van kerkelijke barokbouwkunst. Zij
is ook de kerk van Rubens bij uitstek, die er niet alleen duchtig voor gepenseeld heeft, maar er
evenzeer ontwerper was voor sculpturale decoraties.
En nog veel meer...
Bij al deze lust voor het oog hoort ook de lust voor het oor. En die krijg je hier vocaal en instrumentaal
tijdens de artiestenmis ‘s zondags om 11.30u., een mooie traditie die belangstelling geniet uit geheel
Groot-Antwerpen. Daarnaast zijn er ook tal van concerten. Een aanrader is ook de uitzonderlijke rijke
verzameling kantwerk!
En niet te vergeten: de wondermooie toren (St.-Katelijnevest), die ons met zijn 58 m. wijst naar het
hemelse... waar al deze barokvreugde haar ware inspiratie in vindt.
DE GEVEL
De indrukwekkende gevel is rechtstreeks geïnspireerd door die van de veertig jaar oudere moederkerk
van de orde te Rome: de ‘Gesù’ of Jezuskerk, opgetrokken door Giacomo della Porta. Zo is deze voor
Antwerpen toen hypermoderne kerk in feite een nieuwe versie van een ouder model. Bij een
barokgebouw is vooral de gevel van tel. Deze moet de aandacht van de voorbijgangers trekken. Hier is
het effect sterker en grandiozer dan bij de talloze barokke gevels te Rome omdat alle beschikbare
middelen worden aangewend.
Geweldige afmetingen
Wie achter het scherm van de gevel gaat kijken in de Grote Goddaert of de Minderbroedersrui doorziet
al gauw het geheim van deze façadepolitiek: de gevel is liefst 8 m. hoger dan de nok van het dak. De
nieuwe functie van de voorgevel als medium van publiekswerking overstijgt ver de gewone
constructieve functie van het dak.
Evenwicht tussen verticale en horizontale beweging
De afmetingen zijn wonderwel gelijk in hoogte als in breedte (33,2 m.) zodat de gevel in een perfect
vierkant ingeschreven staat. De verticale beweging wordt allereerst verkregen door de opbouw van de
gevel. Beide parallelle traptorens met prieelbekroning vangen de verticale beweging van de voluten op
en tillen ze opnieuw even de hoogte in. Een subtieler element van verticaliteit is de zgn. klassieke
ordening van zuilen en pilasters: in de eerste geleding de zware Dorische stijl, in de tweede geleding
de meer elegante Ionische met voluten en in de derde geleding de nog meer decoratief uitgewerkte
Corinthische stijl. De horizontale dimensie wordt bewerkstelligd door de ongeveer gelijke hoogte van
de geledingen.
Het warme gevoel dat de gevel uitademt is grotendeels te danken aan de crèmekleurige zandsteen van
de dragende stenen en de meeste sculpturale motieven. In tegenstelling tot de monochrome
barokgevels te Rome krijg je hier een contrastwerking door de grijze arduinsteen, aangewend voor de
constructieve, meer aflijnende elementen als zuilen en pilasters, timpaanveld en een kroonlijst, plint en
treden.

De sterk geprofileerde architectonische vormentaal van de barok draagt op zichzelf reeds bij tot de
decoratie: zuilen en pilasters, balusters, alsook cartouches. Specifiek decoratieve elementen zijn
schelpen, guirlandes, hoornen van overvloed, fruitkorven en maskers. Ook de figuren van heiligen en
engelen geven reliëf. Het geheel wordt vrolijk bekroond door vergulde objecten zoals vuurpotten en
kandelabers op de voluten ter flankering van het kruis op de top van de middenbeuk, en er is de grote
pijnappel op het prieel van de traptorens.
Boodschap
De barokke gevel eist de aandacht niet voor zichzelf op. Hij verkondigt een boodschap van een hoger
niveau. In de kerk (Kerk) is het om Jezus te doen. Hij - de Redder, de Heiland, de Zaligmaker - wordt
gesymboliseerd door het grote vergulde kruis in de top. En dat Jezus uit liefde bereid was zich te
geven tot het uiterste, tot in de dood op het kruis zou, volgens enkele ontwerptekeningen van Rubens,
nog benadrukt worden door twee grote engelen links en rechts op het fronton, elk met een werktuig
van Jezus’ lijden in de hand. De engel rechts met de drie nagels van Zijn kruisiging; de linker met de
lans waarmee Zijn hart doorboord werd om de dood vast te stellen. Een derde engel zou het kruis in de
geveltop ondersteunen. Het bleef evenwel bij een ontwerp.
Maria en Jezus
Die Jezus staat eenmaal volplastisch gebeeldhouwd in een werk van Hans van Mildert. Als Kind
staande op de rechterknie van Zijn moeder zegent Hij de wereld, te beginnen met de voorbijgangers op
het kerkplein. Hun waardigheid wordt beklemtoond door een baldakijn met zijdelings een afhangend
gordijn dat door een engel wordt opgehouden.
Evangelisten
Jezus’ evangelie is universeel en wordt generatie op generatie doorgegeven via alle beschikbare
media. De eersten die daartoe hebben bijgedragen zijn de evangelisten. Zij staan in een nis in de
zijtraveeën. Zij zijn te herkennen aan het attribuut onderaan hun voetstuk: rechtsboven Lucas met stier,
rechtsonder Marcus met leeuw, linksonder Mattheus met engel, en linksboven Johannes die opwaarts
kijkt ten teken van een nog sterkere hemelse inspiratie, met adelaar.
Apostelen
Daaronder zijn de apostelen vertegenwoordigd. De hoofdverantwoordelijke van de twaalf door Jezus
uitverkoren leerlingen, Petrus, staat samen met die andere grote geloofsverkondiger Paulus aan de
hoofdingang van de kerk.
IHS
De jezuïetenorde heeft haar blazoen in het midden van het gevelveld, wat nog meer opvalt door het
contrast van de vergulde letters met de zwarte achtergrond. Volgens de oorspronkelijke Griekse lezing
gaat het om de eerste drie letters van de naam Jezus (IΗΣΟΣ), volgens de in West-Europa meer
courante Latijnse versie gaat het om de initialen van de belijdenis dat Jezus de redder van alle mensen
is: Jesus Hominum Salvator. Te Antwerpen wordt niemand minder dan dé kunstenaar van het moment,
P.P. Rubens, gevraagd het ontwerp te maken. Als geen ander weet hij dit kenteken speels in de kijker
te plaatsen met zwevende engelen die het schild op triomfantelijke wijze omstuwen.
Ignatius van Loyola
Voor de buste van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten, moeten we terug hoog opkijken.
In feite wilden de jezuïeten deze kerk - als allereerste ter wereld - aan hem toewijden. Op het moment
van de kerkwijding in 1621 is Ignatius echter nog niet heilig verklaard en dus moeten de jezuïeten hun
toevlucht zoeken bij een officiële heilige. De keuze valt al gauw op Jezus’ moeder Maria, die in de
spiritualiteit van Ignatius een erg belangrijke rol vervult. Daarom dat in het gevelfronton de Madonna
met Kind zetelt terwijl daaronder de buste van de voorlopig nog zalige vader Ignatius prijkt. Toch
mankeert het hem niet aan eerbetoon: twee monumentale engelen mogen hem lauweren zoals eertijds
gebeurde bij een Romeinse triomfator. Net één jaar later wordt hij heilig verklaard en sindsdien staat
de kerk bekend als de Sint-Ignatiuskerk, de allereerste ter wereld.

DE INRICHTING
De kerk is gebouwd, ingericht en gestoffeerd in een tijdspanne van slechts zes jaar: begonnen in 1615
en reeds gewijd in 1621.
De kerk is zeer modern voor haar tijd. Ontwerpen tonen zelfs een meer moderne centraalbouw, in het
genre van de basiliek van Scherpenheuvel. Uiteindelijk wordt gekozen voor langbouw zodat men zich
gemakkelijk tot een talrijk publiek kan richten. De driebeukige kerk met een lengte van 60 meter is
ingedeeld in 9 traveeën. Beide zijbeuken zijn in hoogte en breedte net de helft van de middenbeuk.
Omdat een dergelijk grondplan en opbouw eigen waren aan de vroeg-christelijke kerken of basilieken
spreekt men hier qua bouwtype van een basilikale kerk.
Functioneel: een didactische ruimte
Omdat de jezuïeten voorrang geven aan het pastorale werk, bidden zij het dagelijkse getijdengebed
individueel. Er is dus geen behoefte aan een lang koor, wat toelaat het hoofdaltaar veel dichter bij het
volk te plaatsen. Nieuw is dat de zijbeuk twee verdiepingen telt. De galerijen werden gebruikt als
vergaderkapel voor de Mariacongregaties van de jongeren en als catechisatielokaal voor de armere
stadsjeugd. De jong gestorven jezuïeten-studenten Aloysius van Gonzaga (+ 1591) en Stanislas Kostka
(+ 1568) worden de modelheiligen in beide kapelruimten. De beide traptorens zijdelings aan de
voorgevel hebben elk een deur die van op het kerkplein rechtstreeks toegang verschaft tot een arduinen
trap.
Om over een ruime en sierlijke kerk te beschikken heeft
men gebruik gemaakt van een houten overwelving, die
door haar geringer gewicht toelaat de muren van de
middenbeuk te doorbreken met twee arcaden, rondbogen
gedragen door decoratieve marmeren zuilen onderaan met
Dorische, boven met Ionische kapitelen. Deze
bouwtechniek zal de jezuïeten een eeuw later berouwen.
Wanneer in 1718 de bliksem inslaat zal het brandende dak
neerstorten op dit houten gewelf. De heropbouw van de
zuilenbasiliek wordt toevertrouwd aan Jan Pieter van
Baurscheit de Oude. Na 3 jaar kan de kerk haar (nieuwe)
deuren weer openen. Doch de oude glorie is niet meer. Zo zijn de marmeren monolietzuilen vervangen
door goedkopere exemplaren in grijze blokken natuursteen, die sneller op te bouwen zijn en die
overigens onbeschilderd werden gelaten. Pas bij de restauratie in 1980-83 wordt een meer verzorgd
effect nagestreefd door ze wit te schilderen, het is zeker nog geen echte marmerimitatie.
Decoratief: een liturgisch feestzaal
Het interieur van de kerk heeft veel weg van een barokke feestzaal. De vreugde wordt in de barok mee
opgewekt door exuberante decoratie. Kosten nog moeite worden gespaard. En al kan je de kerk in haar
huidige aankleding moeilijk sober noemen, toch was ze vóór de brand van 1718 nog veel rijker. Hoe
het interieur er aanvankelijk uitzag, weet men zeer precies dankzij het talloze afbeeldingen. Niet voor
niets stond de jezuïetenkerk tot in 1718 bekend als de marmeren tempel. Marmers in alle kleuren en
patronen vindt men o.m. aan de apsiswand, gespaard gebleven dankzij het stenen gewelf van de
concha, het hoofdaltaar en de vloer met een speels zwart-wit patroon, vaak onterecht aanzien voor een
labyrint.
De zijbeuken werden op beide niveaus afgewerkt met een vlakke zoldering, thans met stucwerk bezet,
maar oorspronkelijk drager voor 39 plafondschilderijen van P.P. Rubens. Boven de apsiswand bestaat
nog het oorspronkelijke tongewelf met vergulde caissons. Zó was de hele overwelving van de
middenbeuk vóór de brand van 1718. J. P. Van Baurscheit de Oude vervangt het door een goedkopere
en sneller uit te voeren oplossing van gordelbogen. Een nieuwe houten lambrisering bedekt de wand
van de zijbeuken.

KUNSSCHATTEN
Het hoofdaltaar: meer dan een tafel
Het eerste wat opvalt wanneer men een barokke jezuïetenkerk betreedt
is het reusachtige hoofdaltaar. Het is uitgegroeid tot een portiekaltaar
met één reusachtig beeldscherm ten aanschouwen van álle aanwezigen,
ook die op de laatste rij. Het enorme altaarstuk meet 5,35 m. hoog. Om
zijn rol als blikvanger optimaal te blijven vervullen beschikt het
hoofdaltaar over de mogelijkheid het schilderij te vervangen. Om voor
de nodige afwisseling te zorgen, hebben de Antwerpse jezuïeten een
uniek systeem bedacht. Achter het altaar is een grote reservebak
geconstrueerd, waarin vier diepe sleuven plaats bieden aan evenveel
schilderijen. De vier doeken worden beurtelings door middel van een
vast katrolsysteem ten tonele gevoerd naargelang hun thematiek
overeenkomt met het tijdeigen van het liturgische jaar.
In de meditatiemethode van Ignatius’ Geestelijke oefeningenvormt de zintuiglijke inleving in een
bijbels tafereel de aanzet tot verdere reflectie. Vooral via de visuele voorstelling kan men zich hechter
betrokken voelen bij de situatie waarin Christus of de heilige verkeert. Vandaar dat het zien een
sleutelpositie inneemt in het begrijpen van een barokke kerk, zeker bij de jezuïeten.
Twee van de vier oorspronkelijke schilderijen, St.-Ignatius en St.-Franciscus Xaverius, zijn van de
hand van Rubens (1617-18). Bij de opheffing van de jezuïetenorde in 1773 werden beide stukken
aangeschaft voor de keizerlijke galerij te Wenen, nu het Kunsthistorisches Museum. De twee overige
schilderijen van het hoofaltaar zijn nog beurtelings ter plekke te bewonderen: De kroning van Maria
(Cornelis Schut) die ter plaatse gebleven is, en De Kruisoprichting (Gerard Zegers), die in 1839 terug
kon worden aangekocht. In de huidige beurtrol van altaarstukken doet ook Onze-Lieve-Vrouw van de
Karmel mee. Het werk van G. Wappers kwam er in 1840 in opdracht van de aartsbroederschap die in
samenhang met het gelijknamige Mariabeeld uit het voormalige karmelietenklooster op de Meir naar
hier was overgebracht. En wie heeft er een goed voorstel voor terug een vierde - hedendaags schilderij?
De biechstoelen
Om het private karakter van het biechtgesprek te ondersteunen, creëert het Concilie van Trente (15451563) een nieuw kerkmeubel: de biechtstoel. Aangepast aan de lichaamstaal kan de biechteling er zijn
berouw nederig geknield tot uitdrukking brengen. De priester, zittend in het midden, aanhoort
beurtelings de ene biechteling na de andere. Door de mens met
gewetenswroeging niet recht in de ogen te kijken wordt het vrije gesprek
bevorderd; tactvolle psychologie al enkele eeuwen vóór de
sofagesprekken van Freud ...
Het ruime aantal biechtstoelen in deze paters-kerk voldoet aan een
behoefte. De toeloop voor de biecht is zo groot - in de Paastijd wel eens
4.000 biechtelingen op een dag - dat men aan de zestien biechtstoelen op
de beneden-verdieping, op de gaanderijen nog zes toevoegt voor de
mannen. Mensen gaan immers dingen die het daglicht niet verdragen
liever anoniem biechten bij een of andere pater dan bij hun vertrouwde
pastoor. De biechtstoelen in de zijbeuken, toegeschreven aan J.P. Van
Baurscheit (ca.1720), maken deel uit van de lambrisering.
Oorspronkelijk waren ze tien in getal, nu zijn er nog acht, waarvan zes
origineel.
Het ligt voor de hand dat de thematiek van de figuratieve voorstellingen

te maken heeft met de biecht en dus met de strijd tussen goed en kwaad, en de opeenvolgende etappen
van zonde, berouw, vergeving en boete. De engelenhermen aan de buitenzijde zijn iconografisch van
geen belang, wél de twee engelen met attributen, in het midden. Enkele voorbeelden: het besef van
eigen vergankelijkheid moet je helpen goed en kwaad beter naar waarde te schatten. St.-Ignatius raadt
eenieder aan zijn doodsuur in overweging te nemen om zich beter bewust te worden van de strijd
tussen goed en kwaad. Daarom een engel die mediteert over een doodshoofd met wormpjes. Verder
een engel met een kerfstok, terwijl die aan de andere zijde met een spons een lei schoon veegt. Hoe
deugddoend is wel de vergeving van God: wat je ook op je kerfstok hebt, spons erover en je mag
opnieuw met een propere lei beginnen. Welke bezoeker zou hier niet even stilstaan bij de waarde van
verzoening en misschien opgelucht ademhalen?
De Mariakapel: een ongewoon spektakel
Nog meer spektakel levert ons het optreden van de Madonna in de ongemeen rijke Mariakapel, een
realisatie die mogelijk was door het mecenaat van de drie gezusters Houtappel uit Ranst, die door het
leven gingen als ‘geestelijke dochter’ in de jezuïetenspiritualiteit. Deze fantastische kapel is de plaats
bij uitstek in Antwerpen om zich in vervoering te laten brengen door de speelse barokkunst. Hier lacht
de barok je toe met het natuurlijke grillige lijnenspel van marmeren panelen, leuk beschilderde
marmeren paneeltjes, natuurgetrouwe bloemen, maïskolven en druiventrossen in marmer, een plafond
in stucwerk met symbolische eretitels van Onze-Lieve-Vrouw, de al dan niet gestileerde
maskerachtige consoles en reliëfs. Wie zou hier niet met een blij gemoed vertrekken? Gelukkig bleef
dit juweel bij de brand van 1718 gespaard.
De variatie aan kostbare marmersooorten is zo rijk dat lange tijd
beweerd werd dat zij afkomstig zouden zijn uit antieke Romeinse
paleizen. Bemerk o.a. twee panelen achteraan de kapel, zó verscheiden
in kleurenrijkdom dat zij kunnen wedijveren met het beste afiguratieve
schilderij. Let op de techniek om een symmetrische compositie te
verkrijgen. Een blok geaderd marmer wordt in tweeën gezaagd zodat de
marmernerven op de scheidingslijn van beide halve blokken in tweeën
gezaagd zijn. Wanneer beide helften dan netjes tegenover elkaar
geplaatst worden, krijg je een quasi spiegelbeeld.
Het barokke arsenaal aan decoratieve elementen toont zich op
exuberante wijze. Op de witmarmeren pilasters van de triomfboog en op
haast alle kapitelen van de biechtstoelen zijn maskers te vinden.
Daarnaast zijn er ook nog talrijke gestileerde gezichten, guirlandes en
festoenen, hoornen van overvloed, gestileerde zonnebloemen, schelpen
en cartouches.
De predella-wand: het leven van Moeder en Kind
Het leven van Maria kun je volgen op de tien zeer merkwaardig taferelen, geschilderd door Hendrik I
Van Balen (1560-1632) op de marmeren wanden, opzij en als predella van het altaar. Bijzonder speels
hierbij is dat de nerven van de okerbruine marmeren ondergrond in
sommige taferelen aangewend worden voor de rotspartijen terwijl voor
de weergave van grote tempelarchitectuur geopteerd werd voor een
ondergrond van wit marmer.
Het altaarstuk: de tenhemelopneming van Maria (Rubens)
Tussen twee gedraaide Toscaanse zuilen prijkt dan reuzegroot boven het
altaar het hoogtepunt uit het leven van Maria: haar tenhemelopneming,
geschilderd door de grootmeester Rubens. Omstreeks 1611 besluit het
kerkbestuur van de O.-L.-Vrouwekathedraal tot de bestelling van een
nieuw altaarstuk voor het hoogaltaar. De voorkeur van het kapittel gaat

niet naar een kroning van Maria, waarvoor én Otto van Veen én Rubens elk een ontwerp indienen,
maar naar een tweede ontwerp van Rubens dat de tenhemelopneming van Maria behandelt. Bij de
uitvoering op paneel gaat de onderste partij op dit schilderij evenwel - in spiegelbeeld - terug op
Rubens’ ontwerp van de kroning van Maria, bewaard in de Hermitage in St.-Petersburg. Die
uitvoering, voltooid in 1613, is echter nooit in de Kathedraal aangekomen, maar is beland in deze
Mariakapel, die eerst na 1620 is gebouwd. In 1776 kocht keizerin Maria-Theresia het doek aan. Het
hangt nu in het Kunsthistorisches Museum te Wenen. In 1925 hebben parochianen van St.-Carolus het
origineel laten kopiëren zodat we toch een globale indruk van het oorspronkelijke geheel hebben.
De communiebank
De marmeren communiebank vervangt een houten exemplaar. Het eucharistische meubel is een
geschenk van Anna Houtappel (1657), de laatste overlevende van de familie. Centraal staat de
gekroonde naam van Maria. Haar bloemsymbolen: de roos van uitverkiezing en de lelie van zuiverheid
zijn verstrengeld met de plantaardige symbolen voor Jezus in de eucharistie: maïskolven (i.p.v. de
kleine graanhalmen) voor het brood van de hostie, het Lichaam van Christus, en druiven voor de wijn,
het Bloed van Christus.
Plafondreliëfs met eretitels van Maria
Het plafond van de kapel heeft als hoofdmotief de naam van Maria met daar rond tal van mariale
symbolen die voorkomen in de litanie van O.-L.-Vrouw, de zgn. litanie van Loreto. Vast staat dat P.P.
Rubens het stucwerk ontworpen heeft. Een ontwerptekening van zijn hand wordt momenteel in het
Albertina te Wenen bewaard. Als uitvoerder werd ook al eens de beeldhouwer Andries Colyns de Nole
genoemd.
De heiligenbeelden
Van de zes levensgrote witmarmeren beelden uit het atelier Colijns de Nole zijn er vier gekozen als
patroonheilige van de opdrachtgevers, de gezusters Houtappel en hun nicht Anna ’s Grevens: de H.H.
Anna, Christina, Catharina van Alexandrië en Suzanna. Schenker van de kapel was Godefridus
Houtappel, heer van Ranst en Zevenbergen. Zijn grafsteen bevindt zich vóór het altaar en onder het
altaar ligt de grafkelder van de familie. De wapenschilden van de Houtappels en de aanverwante
familie ‘s Grevens zijn in de wandversiering opgenomen.

