
 
 

e-Tour-Press-Info 
Belgian Federation of Tourist Press 

  

 

 

 

 

COLLEGIAAL 

BFTP BEZOEKT DOORNIK 

UNESCOWERELDERFGOED IN DALMATIE 

HET BRUISENDE CALAIS 

HET SPOOKJESACHTIGE QUEDLINBURG  

BROUWERIJ JESSENHOFKE 

OP DE BOEKENPLANK 

  
 

 

e-Nieuwsbrief - 2014 n° 3 

  

1 
 



COLLEGIAAL 

Welke verslagen kan je in deze derde “e-Tour-Press-Info” van 2014 lezen? 
 
Voor onze lentebijeenkomst was onze vereniging te gast in Doornik, een stad met meer 
dan 2000 jaar geschiedenis.  
Wil je op korte afstand enkele werelderfgoedsites bezoeken, dan zit je goed in 
Dalmatië: niet minder dan vier vind je er rond Split en Dubrovnik.  
Calais heeft niet alleen een grote ferryhaven, maar liefhebbers van cultuur, 
gastronomie, sport, natuur en shopping komen er aan hun trekken. 
In de vorige newsletters kon je reeds verslagen lezen over enkele verborgen pareltjes 
van onbekende of vernieuwende musea in de vroegere DDR zoals in Dresden, 
Maagdenburg en Halle. Nu is Quedlinburg aan de beurt, waar een Amerikaans soldaat 
er met de Domschatz vandoor ging.  
Brouwerij Jessenhofke gaat prat op zijn biobieren en bouwde een mooie toekomst op. 
 
Dit najaar vinden nog drie bijeenkomsten van BFTP plaats. Op 13 september zijn we te 
gast in de kuststad Middelkerke, tijdens het weekend van 11 en 12 oktober zullen we 
de toeristische troeven van Leiden ontdekken en op 22 november bezoeken we 
Rumbeke en Roeselare. 

 
****  

DOORNIK, GESCHIEDENIS VAN MEER DAN 2000 JAAR 
 
VERZORGD ONTHAAL IN HEDENDAAGS INGERICHT TOERISTISCH 
INFOKANTOOR 
 
Zaterdag 24 mei werd BFTP 
verwelkomd op de toeristische dienst 
met koffie en gebak in het sinds 2013 
compleet vernieuwde “Office de 
Tourisme” aan de Place Paul Emile 
Janson. Het is een ruim modern 
ingericht onthaal met onder andere 
internetruimte en winkelgedeelte. 
We maakten er kennis met het lokale 
gebak. Vooral ‘Le Clovis’, een cake met 
abrikozenconfituur, van pâtisserie 
Quesnoy werd door onze leden fel 
geapprecieerd.  
 
Het was collega Guy Meus die ervoor 
gezorgd heeft dat we die dag Doornik 
konden bezoeken dank zij de 
medewerking van de schepen voor 
Toerisme Ludivine Dedonder, de 
verantwoordelijke van de toeristische 
dienst Anne-Marie Lebrun en 
medewerker Jean-Francois Dumoulin. 
Helaas kon Olivier Roupin niet aanwezig 
zijn. 
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TOESPRAAK VAN SCHEPEN VOOR TOERISME LUDIVINE DEDONDER 
 
De schepen gaf eerst wat uitleg over het 
onthaalkantoor van de toeristische dienst. 
De projectiezaal met 76 plaatsen doet ook 
dienst als conferentiezaal. Hier hebben de 
bezoekers de mogelijkheid om een film te 
bekijken over de 2000 jarige geschiedenis 
van Doornik (“De Gang van de Tijd”) 
evenals een film over de oorsprong van de 
Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal en de 
evoluties die deze meemaakte tot op heden. 
(‘Tussen hemel en steen”). Aansluitend op 
haar toespraak kregen we deze film te zien. 
Doornik, een stad met ongeveer 69.000 inwoners, ondergaat een volledige 
transformatie sinds het midden van de jaren 90. Er zijn al verschillende 
verfraaiingswerken voltooid op de linkeroever van de Schelde.  
De stad is samen met Tongeren en Aarlen één van de oudste steden in België. Het 
was ooit de eerste hoofdstad van het toekomstige Frankrijk tijdens de Merovingische 
periode. 
 
De Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal, die 
opgenomen werd op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO in 2000, werd in augustus 
1999 slachtoffer van een tornado die de 
stabiliteit van het gebouw bedreigde. 
Daarom zijn er grote stabilisatie- en 
restauratiewerken aan de gang om de 
kathedraal te beschermen. 
In 2000 zijn de eerste stutwerken 
begonnen aan het gotische gedeelte. Op 
het einde van 2001 heeft de Franse 
architect Vincent BRUNELLE een project 
ontwikkeld om de kathedraal te 
restaureren. 
 
De eerste stabilisatiewerken aan de toren 
waren voltooid in 2003. 
In 2006 werd een plan ingediend voor een 
globale restauratie, verdeeld over 20 jaar, 
van de kathedraal en de bijgebouwen. Op 
het einde van 2012 waren de restauraties 
van de noordelijke en zuidelijke gevel van 
het schip gerealiseerd. In het begin van 
2013 waren de restauraties van het dak en 
de gevel van het transept begonnen.  
(aangekondigde tijd om te renoveren: 5 
jaar) 
Daarna komt het koor aan de beurt. 
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Buiten het feit dat de kathedraal een perfect huwelijk is tussen Romaanse en Gotische 
stijlen heeft Doornik met haar talrijke troeven nog een monument dat op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO mag pronken. Dit monument is het oudste belfort van 
België. 
 
Daarbij mag Doornik ook trots zijn op 
haar 9 musea waarvan 7 
gemeentelijke musea, het Musée de la 
Marionnette van de federatie Wallonie-
Bruxelles en de schatkamer van de 
kathedraal.  
 
Bovendien is Doornik de hoofdstad 
van Picardisch Wallonië, een 
samenwerking tussen 23 gemeenten 
van West-Henegouwen. 
De stad is eveneens een partnerstad 
met de Eurometropool Lille-Kortrijk-
Doornik, een Europese territoriale 
samenwerking, ontstaan in 2008 die 
147 Franse en Belgische gemeenten 
verenigt. Het is de burgemeester van de Kortrijk, Vincent Van Quickenborne die de 
huidige voorzitter is van Eurometropool. 
  
Doornik wil het aantal bezoekers verdubbelen en zich profileren als een stad voor de 
verblijfstoerist, zonder evenwel de dagtoeristen te verwaarlozen. Om dit te doen 
moeten ze de beddencapaciteit verhogen. Er is ook een opleiding opgestart voor de 
eigenaars van de plattelandsverblijven en de gastenkamers. Dit hangt samen met de 
wens om het groene toerisme te ontwikkelen. Wat het groene toerisme betreft zal er 
deze zomer een 1600 kilometer lang fietsnetwerk door de 23 gemeenten van het 
Picardisch Wallonië opgericht zijn. Het doel is om een netwerk van fietsroutes samen te 
stellen bestaande uit wegen die verbonden zijn met Vlaanderen. Men werkt er met  
Het ons bekende knooppuntensysteem. 
 
ZEER ENTHOUSIASTE GIDS LEIDT ONS ROND DOOR DE STAD 
 
Na de film werden we in de stad rondgeleid 
door onze gids, mevrouw Catherine 
Sintobin. Tijdens de wandeling werd 
uitgebreid aandacht besteed aan de 
schitterende kathedraal. Een belangrijk 
aspect hierbij was ook de restauratie van 
deze kathedraal en de archeologische 
opgravingen. Via het bisschoppelijk paleis, 
het belfort, de Scheldekaaien met onder 
andere le Pont des Trous kwamen we aan 
de Sint Jacobskerk. Inderdaad Doornik ligt 
op de weg naar Santiago de Compostella 
en het was voor deze route een 
vertrekplaats. Tijdens de wandeling naar de Scheldekaaien kruisten onze wegen met 
deze van de burgemeester van Doornik, Rudy Demotte, die nog wat tijd maakte voor 
een kort gesprek. Vervolgens trokken we via het Fort Rouge, restant van de 
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stadsomwalling naar het restaurant l’Impératrice. Na het middagmaal vervolgden we 
onze wandeling via de Grote Markt met lakenhalle en Sint Kwintenskerk. Via de Place 
reine Astrid, met conservatorium en museum voor tapijtweefkunst en textiel wandelden 
we verder naar het stadhuis, gevestigd in één van de gebouwen van oude 
Benedictijnen abdij. Hierbij bevindt zich ook het museum voor schone kunsten. 
 
MUSEE DES BEAUX ARTS IN ART 
NOUVEAUGEBOUW VAN VICTOR 
HORTA 
 
Victor Horta tekende dit gebouw dat 
ontworpen werd als museum. Dit 
meesterwerk van Horta werd in 1913 
ontworpen om de erfenis die Doornik 
ontving van de Brusselse verzamelaar 
Henri Van Cutsem in onder te brengen. 
Naast standbeelden, doeken van enkele 
Vlaamse Primitieven en werken van 
Doornikse schilders stelt het museum 
werk van Manet, Seurat, Ensor, Meunier, Minne, Van Gogh, … tentoon. 
 
BIERDEGUSTATIE IN L’IMPERATRICE 
 
De dag werd afgesloten met een keuze uit 4 
streekbieren: Bush ou Troll, Tournay, Moinette of 
Saint-Martin. De eigenaar van het café liet ons ook 
kennismaken met een typisch spel uit Doornik ‘le jeu 
de fer’. Het spel wordt gespeeld met een keu en met 
kleine stalen schijfjes. 
 
TOT SLOT 
 
Het weer was van de partij en we beleefden een 
schitterende dag in Doornik. We willen collega Guy 
Meus nogmaals danken voor de organisatie van deze 
dag in Doornik. Uiteraard danken we zeker het 
gemeentebestuur en de toeristische dienst van 
Doornik voor de praktische organisatie en het onthaal 
in hun stad. 

M.D.C. 
 

***** 
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UNESCOWERELDERFGOED ROND SPLIT EN DUBROVNIK.  
 
 
Media Surplus organiseerde in samenwerking met Novasol, Thomas Cook Airlines en 
de Nationale Dienst voor Toerisme van Kroatië een persreis naar Midden-Dalmatië en 
Dubrovnik. Kroatië telt zeven sites die op de werelderfgoedlijst staan van Unesco. 
Rond Split en Dubrovnik vind je er vier. 
 
 
SPLIT 
 
Midden-Dalmatië is rijk aan historische 
monumenten en natuur. Dé toeristische 
trekpleister in Split en werelderfgoed is 
het paleis van de Romeinse keizer 
Diocletianus. 
Diocletianus liet in de 3e eeuw na 
Christus zijn paleis bouwen aan zee, 
maar nu wordt het van het water 
gescheiden door een wandelpromenade: 
de Riva. Diocletianus regeerde van 284 
tot 305 en trok zich dan om 
gezondheidsredenen terug in zijn paleis 
in Split. Hij stierf in 313 een natuurlijke 
dood, wat voor een Romeinse keizer een zeldzaamheid was.  
 
Op de Riva stromen de toeristen het imposante 
gebouw binnen door de Zuidpoort. Je komt in 
een onderaards gewelf terecht met 
souvenirshops en dadelijk valt op dat dit eerder 
een paleizencomplex is dat later 
getransformeerd werd tot bewoning door de 
inwoners van Split. Het is een waar doolhof van 
steegjes, nu een complex (200 op 180 m) van 
restaurantjes, shops, een boutiquehotel met 7 
kamers en daartussen  wat overgebleven is van 
het paleis: o.a. een Jupitertempel die 
getransformeerd werd tot een baptisterium. 
Boven het mausoleum van Diocletianus werd 
een kleine kathedraal met een niet-proportioneel 
hoge romaanse klokkentoren gebouwd. De ironie 
wil dat de twee heiligen aan wie de kathedraal 
toegewijd is martelaren zijn die onder 
Diocletianus gedood werden. De huisjes en 
appartementen van de paar duizend inwoners 
van het paleizencomplex worden veelal tijdens de zomermaanden tegen hoge prijzen 
aan toeristen verhuurd, wat de “couleur locale” niet ten goede komt. Verlaten doe je het 
paleis door de Zilveren, Gouden of IJzeren Poort en je merkt nauwelijks een verschil 
van bouwstijl van de huizen binnen of buiten het complex. Je komt dan terecht op een 
gezellige markt of pleintjes met terrassen.  
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Het kan druk zijn in Split: het is de belangrijkste passagiershaven van Kroatië met 4 
miljoen (cruise)passagiers per jaar. 
 
 
TROGIR 
 
Trogir is een kustplaats op 25 km ten 
westen van Split. Het historisch 
centrum en de verdedigingsmuren, 
gelegen op een schiereiland, prijken 
op de werelderfgoedlijst van Unesco. 
Je komt het stadje binnen via een 
brug en een stadspoort en de 13e 
eeuwse Sint-Laurenskathedraal trekt 
onmiddellijk je aandacht. Het 
westportaal is een staaltje van 
romaanse beeldhouwkunst. Naast 
het portaal vind je een levensgrote 
Adam en Eva en twee imposante 
Venetiaanse leeuwen; heeft de 
leeuwenkop een open muil dan betekent dit vrede, een gesloten oorlog. 
Binnen bewonder je de prachtige Ursinikapel, gewijd aan de eerste bisschop van Trogir 
en buiten een 15e eeuws baptisterium. Ooit was 
Trogir een zeer rijke stad, het telt niet minder dan 16 
kerken en kapellen en 2 kloosters. Opvallend is ook 
dat in de stad de vissers en de landbouwers een 
duidelijk gescheiden woonwijk hadden.  
Het plein rond de kathedraal telt enkele prachtige 
15e eeuwse paleizen en huizen. Op een hoek vind je 
een loggia met een kleine toren en zuilen in 
verschillende stijlen. Hier werd recht gesproken. Hoe 
de stadsheilige Laurens aan zijn einde kwam zie je 
er ook: nl. verbrand op een grill. Regelmatig vertolkt 
vanop de loggia een acapella koor enkele klapa’s; 
traditionele volksmuziek. Vertaald betekent het 
vriendengroep. In 2013 stuurde Kroatië zo’n 
klapagroep naar het Eurovisiesongfestival. Het 
middeleeuws centrum nodigt je uit voor een 
slentertocht door nauwe steegjes, langs kapelletjes 
en kloosters en via de Zuidpoort bereik je de 
wandelpromenade langs het water. 
 
 
SIBENIK 
 
Dit stadje werd slechts in de 10e eeuw gesticht en heeft dus geen Griekse of Romeinse 
overblijfselen. Gelegen aan een baai, is het een relatief steile stad met vele steegjes en 
passages. Wat er zeker op het programma moet staan: de Sint-Jacobuskathedraal: 
een monumentaal gebouw door Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen en waar gotiek 
en renaissance hand in hand gaan. Aan de door Venetianen ontworpen éénbeukige 
kerk werd door Juraj Matejevic de Dalmatiër dwarsbeuken toegevoegd. Deze bekende 
architect, wiens standbeeld voor de kathedraal staat, elimineerde de voegen tussen de 
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stenen. De kerk is van buiten versierd 
met een zeventigtal gebeeldhouwde 
koppen, niet van heiligen maar 
waarvoor inwoners van het stadje 
model stonden. De dakconstructie is 
uniek: de stenen ondersteunen 
elkaar. Het baptisterium, met aparte 
ingang want ongedoopten mochten 
niet in de kerk komen, heeft dezelfde 
dakconstructie als de kathedraal.  
Op het plein rond de kathedraal het 
oude stadhuis en een loggia waar 
vroeger recht werd gesproken 
De stad telt nog enkele merkwaardige 
kerken: een Franciscaans klooster met kerk en een oude belangrijke bibliotheek waar 
het oudst bekend Kroatisch gedicht uit de 14e eeuw bewaard wordt. De Sint-
Johanneskerk is bekend om zijn 9 oude kerkorgels, die bespeeld worden het jaarlijks 
orgelfestival.  
   
Wandelend door de straatjes en steegjes ontdek je prachtige gevels, sommige versierd 
met wapenschilden. Vroeger was Sibenik een welvarende stad door de zoutproductie. 
Indien je klimt naar de ruïnes van een fort op de Sint-Annaheuvel heb je een prachtig 
uitzicht op de oude stad. Daarna kan je verpozen in de nabijgelegen middeleeuwse 
kruidentuin van de Sint-Laurentiuskerk. ’s Avonds verspreiden de straatlantaarns een 
stemmig licht in de vele steegjes.  
http://www.sibenikregion.com/en/ 
 
 
NATIONAAL PARK KRKA 
 
Een vijftiental kilometer van Sibenik 
vind je één van de natuurpareltjes 
van Kroatië.  
In 1985 werd het stroomgebied van 
de Krka rivier tot nationaal park 
uitgeroepen. De Krka heeft het 
karstlandschap diep ingesneden met 
honderden watervallen en 
watervalletjes tot gevolg. Een 
gedeelte van het park is autovrij en 
wandelgebied. Bij toegangspoort in 
Lozovac kan je met een pendelbus 
tot bij de watervallen van Skradinski 
Buk; of je kan bij de toegangspoort 
van Skradin de boot nemen. Het park telt 7 grote watervallen. Op een planken vloer en 
over tal van bruggetjes kan je een tweetal kilometer wandelen. Soms zijn het rustige 
stroomversnellingen, soms wilde waterstromen. Door zijn dichte plantengroei doet het 
minder groots aan dan de Plitvicemeren, maar de grote verscheidenheid van planten, 
vogels en insecten, compenseren dit ten volle. In het park zie je ook enkele oude 
toepassingen van waterkracht: molens om meel te malen, een wasplaats, enz.  
In 1895 werd hier de eerste hydro-elektrische centrale van Europa gebouwd.  
In de omgeving een eiland met een 15e eeuws franciscanenklooster. 
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Krka is een waar wandelparadijs, wandelaars kunnen er een 3-dagenticket kopen. 
Ook begeleide wandeltochten zijn mogelijk. 
http://www.npkrka.hr/#/pocetna/?lang=eng&p= 
 
 
OP WEG NAAR DUBROVNIK: STON: DE MUUR EN GASTRONOMIE 
 
Vanuit Split kan je de kronkelende 
kustweg nemen richting Dubrovnik. 
Maar om dat deel van Kroatië te 
bereiken dien je even een stukje 
door Bosnië-Herzegovina te rijden. 
Dit betekent paspoortcontrole, en in 
de drukke zomermaanden extra 
oponthoud. Eens terug de grens 
voorbij ben je op het schiereiland 
Peljesac met de stadjes Veliki 
(groot) Ston en Mali (klein) Ston. Zo 
dicht bij Dubrovnik en relatief rustig. 
Ston telt een enorme middeleeuwse 
muur die gebouwd werd tussen de 
14e en 16e eeuw. De muur, 
gebouwd op de heuvels, is zes kilometer lang en telt enkele versterkte torens; men 
vergelijkt hem dikwijls met de Chinese muur in het klein.  
Hij werd gebouwd om de zoutpannen van Veliki Ston te beschermen. Nu nog wordt er 
aan zoutwinning gedaan in de zomermaanden: 10% keukenzout op een stenen 
ondergrond, 90% industrieel zout op asfalt. De ganse muur kan men met het nodige 
klimmen en dalen op trappen afwandelen. In september maakt de muur deel uit van 
een marathon en op Witte Donderdag volgt een processie een deel van de muur met 
een fakkeltocht. 
Halfweg de muur kan je Mali Ston bezoeken, een paradijs voor liefhebbers van 
zeevruchten. In de baai rond dit stadje worden door een 50tal visboeren oesters en 
mosselen gekweekt. Vooral de platte Belon oester is geliefd bij de gastronoom. De 
ganse productie (3 miljoen oesters) vindt zijn afzet in Kroatië. Op 19 maart organiseert 
men er het jaarlijks oesterfestival. 
 
DUBROVNIK 
 
Dubrovnik is waarschijnlijk de 
mooiste en meest bezochte stad 
van Kroatië. Zo’n 1,2 miljoen 
toeristen verblijven er 6,1 miljoen 
nachten. 22.0000 landgenoten 
boekten er 115.000 
overnachtingen. Niet minder dan 
360 gidsen staan er paraat om de 
toeristen rond te leiden. 
Het begin van de toeristische 
aantrekkingskracht van de stad 
situeren we rond 1897 met de 
opening van het Grand Imperial 
Hotel.  
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Reeds in 1979 prijkte deze museumstad op de werelderfgoedlijst van Unesco. De oude 
stad telt 1300 inwoners. Een bezoek begin je best met een wandeling over de 2 km 
lange stadsmuren met zijn stadspoorten. Je ziet de talrijke opklimmende steegjes met 
trappen die uitgeven op de hoofdstraat. Wat opvalt is dat alle daken vernieuwd werden 
na de oorlog van 1991-92.  
In het klooster van de Franciscanen vind je in één van de kloostergangen een oude 
apotheek. De apotheek dateert van 1360 en is de derde oudste in Europa. Ook in het 
Rectorenpaleis, dat het historisch museum van de stad herbergt, zie je een 
apotheekuitrusting van 1420.  
De schutspatroon van de stad, de H. 
Blasius houdt in de kerk, aan hem 
toegewijd, een oude houten maquette 
van de stad in zijn hand. Op 2 en 3 
februari wordt de patroonheilige gevierd 
met een processie in traditionele 
klederdracht en allerlei evenementen. 
Dit feest ontstond reeds in 972 en prijkt 
op de lijst van Immaterieel Cultureel 
Werelderfgoed van de Unesco.  
Tussen twee stadpoorten loopt de 
brede Stradun of Placa. In deze 
hoofdstraat, oorspronkelijk aangelegd 
als een kanaal, met zijn winkeltjes en 
terrassen, moet je ’s avonds slenteren, je ziet dan de weerkaatsing van de 
straatlantaarns op de door de eeuwen heen door voetstappen gepolijste straatstenen. 
Na een regenbui nog zoveel mooier. 
Dubrovnik is een festivalstad, een ideaal decor voor openluchtvoorstellingen. Het 
eerste festival zou plaats gevonden hebben in 1935. Het zomerfestival loopt elk jaar 
van 10 juli tot 25 augustus.  
 
Het nadeel van de grote aantrekkingskracht van deze stad is dat het vooral in de 
zomermaanden over de koppen lopen is; te mijden als cruiseschepen voor anker 
liggen.  
Hier en daar ziet men in de stad nog sporen van de Onafhankelijkheidsoorlog van 
1991-92. Het Joegoslavisch volksleger belegerde de oude stad vanop stellingen op de 
omringende heuvels.  
www.visitdubrovnik.hr 
   
Wij logeerden in twee vakantiehuizen 
van Novasol. Novasol, een 
eenmansbedrijfje dat in 1968 in een 
kelderkeuken ontstond, biedt nu meer 
dan 33.000 vakantiehuizen aan van 
Noord- tot Zuid-Europa. Ze heeft 
honderden vakantiehuizen in portefeuille 
in Kroatië. Novasol treedt op als 
exclusieve verhuurder voor een met de 
eigenaar afgesproken periode van het 
jaar. De huurprijs is in Kroatië  een all-in 
prijs, gratis bedlinnen, handdoeken, 
eindschoonmaak en energiekosten.  
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Plaatselijke servicekantoren van Novasol kunnen je bij problemen verder helpen. 
Gezien de grote variëteit aan huizen, vind je steeds een Novasolrating en een 
uitgebreide inboedelbeschrijving. www.novasol.be 
 
We vlogen met Thomas Cook vanuit Rijsel naar Split en keerden vanuit Dubrovnik 
terug naar Zaventem. Rijsel wordt meer en meer een belangrijke uitvalsbasis voor 
Thomas Cook, ze is er momenteel de grootste chartermaatschappij met 15 
bestemmingen. www.thomascookairlines.be 
 
Websites: 
Kroatië: http://croatia.hr/nl-NL/Vertegenwoordigingen/Belgie 
Dalmatië: http://www.dalmatia.hr/en 
 
Persinfo: Media Surplus: Tony De Clercq  Tony@media-surplus.be 

 D.V.H. 
 
 

**** 
 
 
CALAIS, BRUISENDER DAN JE DENKT 
 
 
Calais is bij de meeste mensen 
vooral gekend als ferryhaven naar 
Engeland. Achter de drukte van de 
haven schuilt echter een bruisende 
stad waar zowel liefhebbers van 
cultuur als van gastronomie, sport, 
natuur en shopping aan bod komen. 
En ook kids zijn welkom in Calais… 
 
WOELIGE GESCHIEDENIS 
 
De stad Calais ontstond in de 
middeleeuwen als een 
vissersgehucht van Petresse in het 
graafschap Artesië of Frans-
Vlaanderen. Omwille van zijn strategische ligging werd de plaats in het begin van 
de13e eeuw versterkt. In 1347 werd Calais door de Engelsen veroverd en werd het een 
Engelse exclave. In 1558 heroverden de Fransen de stad die in 1596 deel werd van de 
Spaanse Nederlanden. Door de vrede van Vervins kwam Calais in 1598 terug bij 
Frankrijk. In 1885 werd de gemeente Saint-Pière-lès- Calais, het vroeger Petresse, bij 
Calais aangehecht. Deze woelige geschiedenis liet haar sporen na in het grondplan 
van de stad en in het historisch erfgoed.  
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WERELDERFGOED 
 
Onze ontdekking van Calais begint op het 
prachtig aangelegde Place du Soldat Inconnu 
dat de link is tussen Calais Nord en Calais 
Saint-Pierre. Hier staat het bronzen beeld van 
‘de Zes Burgers’ van Auguste Rodin. 
Wereldwijd bestaan er 12 kopieën van dit 
meesterwerk maar in Calais staat het origineel 
omdat de stad in 1885 hiervoor de opdracht 
gaf. Op dit plein staat ook het imposante 
stadhuis, gebouwd in een mix van neo-
renaissance en Vlaamse stijl en het symbool is 
van de samenvoeging van Saint-Pierre en 
Calais. De glasramen vertellen het verhaal van 
de herovering van Calais op de Engelsen. In 
de majestueuze trouwzaal vond in 1921 het 
burgerlijk huwelijk plaats van Generaal De 
Gaulle en Yvonne Vendroux. Naast het 
stadhuis staat het 78 m hoge belfort dat in 
2005 tot werelderfgoed uitgeroepen werd. Het 
loont de moeite om de lift naar boven te nemen 
want van daar heb je een mooi uitzicht op de stad en de wijde omgeving. Bij helder 
weer zie je ook de 30 km verderop gelegen kliffen van Dover. In het centrum van Calais 
staan nog meer historische gebouwen zoals o.a. het Museum voor Schone Kunsten en 
het Groot Theater dat een uitzonderlijk cultureel programma biedt.  
 
VESTINGSTAD 
 
Het noordelijk deel van Calais was in 
Middeleeuwen een vestingstad die verdedigd werd 
met muren en forten zoals Fort Nieulay, Fort 
Risban, de citadel en de wachttoren op de Place 
d’Armes. Dit plein dat het hart van de stad is, werd 
tijdens WOII verwoest en is pas gerenoveerd. Een 
opmerkelijk gebouw in de buurt van de Place 
d’Armes is de Notre-Dame die dateert uit de 13e 
eeuw en die de enige kerk in continentaal Europa 
is in Tudorstijl. De kerk werd in 1944 beschadigd 
door een bombardement maar wordt momenteel 
nog steeds gerestaureerd. In deze kerk die ook op 
de pelgrimsroute naar Compostella ligt, werd in 
1921 het kerkelijk huwelijk ingezegend van de 
latere Franse president Charles de Gaule met 
Yvonne Vendroux. Als eerbetoon werd een 
standbeeld van dit koppel op de Place d’Armes 
geplaatst. Op tal van plaatsen in de stad staan 
borden met een QR-code die extra informatie verstrekken over de 
bezienswaardigheden. 
 

12 
 



KANTINDUSTRIE 
 
Als het om kant gaat is Calais zeker 
even beroemd als Brugge. 
Calaiskant is mechanische kant die 
door de Engelsen in 1816 vanuit 
Nottingham naar Calais gebracht 
werd. Rond 1830 paste de uitvinder 
Jacquard uit Lyon het 
productieproces aan waardoor 
kantklossen ook op mechanische 
wijze kon uitgevoerd worden. In ‘La 
Cité internationale de la Dentelle et 
de la Mode’ aan de Quai de la 
Gendarmerie krijgen bezoekers een 
overzicht van de kantindustrie in 
Calais. Hoe snel de kantmachines 
werkten, demonstreert de gids tijdens een geleid bezoek.  
 
KANAALVAREN 
 
Een stad of regio ziet er anders uit 
als je die vanaf het water bekijkt. En 
dat geldt ook voor Calais. Aan boord 
van de nieuwste rivierboot met 
panoramisch uitzicht varen we het 
centrum uit en komen we langs het 
kantmuseum en de citadel. Wie meer 
van het water wil genieten, moet naar 
de kust. De stranden van de 
Opaalkust trekken tijdens het 
hoogseizoen massaal veel toeristen 
maar door de brede stranden lijkt het 
er bijlange niet zo druk als aan onze 
kust. De kust is hier ook een 
uitgelezen plaats voor wie houdt van zeilen, kitesurfen, windsurfen of gewoon 
waterwandelen. Wandelaars die de kustlijn volgen, zullen onderweg nog restanten zien 
van de Atlantikwall. Tijdens de zomer is er op de dijk een fototentoonstelling van ‘Hoe 
kinderen naar school gaan’. Even verderop ligt de wijk Courgain Maritime met de 
vissershaven, de typische vissershuisjes, de vuurtoren en de visserskroeg Minck. Aan 
de visserskraampjes kan je vers gevangen vis kopen. Wie van mosselen houdt, moet 
beslist halt houden bij Myriam die zichzelf een zeeboerin noemt. Ze vist te voet en ze 
verkoopt niet enkel haar producten maar geeft ook nog tips voor een smakelijke 
bereiding. Het hoogste punt van de Opaalkust is Cap Blanc Nez dat sinds 1987 
geklasseerd gebied is. Een wandeling op deze 134 meter hoge krijtrotsen is een unieke 
ervaring.  
 

13 
 



KIDS 
 
Calais wil volledig af van zijn oubollig 
imago en daarom zijn er ook enkele 
opmerkelijke attracties die vooral voor 
–grote en kleine- kinderen 
aantrekkelijk zijn. Het Meccano Lab in 
nummer 52 van de Boulevard 
Jacquard is een unieke ruimte waar 
bezoekers kunnen kennis maken met 
het Meccano constructiespeelgoed dat 
ooit in Calais gemaakt werd en in de 
jaren 50 even bekend was als Lego. In 
het Meccano Lab staan er unieke 
realisaties zoals de Sagrada Familia, 
een raket, een moto,… Kinderen 
kunnen hier ook al dan niet onder begeleiding zelf aan de slag. Jongeren die houden 
van skaten kunnen terecht in het Le Zap’ados, een ruimte van 2.600 m2 met 
mogelijkheden van skaten, rollercoaster, BMX. Ook niet-inwoners zijn welkom.  
 
BOURGONDISCH GENIETEN 
 
Calais voert de gastronomie hoog in het vaandel. Twee verenigingen van enthousiaste 
restauranthouders ‘Toques d’Opale’ en ‘Toques sans cravates’ zijn gespecialiseerd in 
de lekkerste bereidingen met streekproducten. Welsh is een traditioneel gerecht op 
basis van Cheddar, bier en ham. ’Les Bourgeois de Calais’ is de naam van het 
standbeeld van Rodin maar ‘Bourgeoises’ is de naam van het plaatselijk bier dat in een 
blonde, een bruine en een amber versie bestaat. Je kan Calais beslist niet verlaten 
zonder het plaatselijk gebakje ‘Le Calais’ geproefd te hebben. De ingrediënten hiervoor 
zijn o.a. macaronsdeeg, botercrème met koffie en amandelen. De rest is het geheim 
van de bakker. 
Gastronomisch genieten in Calais kan in restaruant l’Histoire Ancienne, 20, Rue 
Royale, in Café de Paris, 72, Rue Royale en in Le Côte d’Argent, 1, Digue Gaston 
Berthe. 
 
ZINGARO 
Zingaro 
Calais heeft een uitgebreide evenementenagenda met uiteenlopende activiteiten voor 
jong en oud. Het hoogtepunt deze zomer zijn de voorstellingen van de paardenshows 
Calacas van Zingaro die van 12 augustus tot 6 september doorgaan in Le Channel aan 
de Boulevard Gambetta. Calais biedt ook tal van shoppingmogelijkheden zowel in het 
centrum als in de shopping-mall Cité Europe. Verder zijn er in de stad ook bioscopen, 
bowlings, een casino, bars en cabaretten.  
 
INFO:  www.calais-cotedopale.com; mail: accueil@calais-cotedopale.com 
 
PERSINFO: Luc Engelbos  luc@bluechili.be 

R.G. 
 
 

***** 
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QUEDLINBURG: EEN SCHATTIG STADJE IN HET HARZGEBERGTE 
 
Onderstaand stuk sluit de vierdelige 
reportagereeks af waarin we u lieten 
kennismaken met de deelstaat 
Sachsen-Anhalt in het voormalige 
Oost-Duitsland, het hartland van de 
Duitse geschiedenis. Na een eerste 
stop in Maagdenburg waar de eerste 
keizer van Duitsland, Otto de Grote, 
gekroond werd, reisden we naar Halle, 
de stad van G.F. Händel. Daarna 
bezochten we Halberstadt met zijn 
rijke cultuurschatten en als afsluiter 
waren we te gast in Quedlinburg. In dit 
prachtige vakwerkstadje in het donkere Harzgebergte werd aan een zekere Hendrik 
gevraagd om koning te worden van een rijk dat in de geschiedenisboeken bekend werd 
als het ‘Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie’. 
 
EEN STAD UIT EEN SPROOKJESBOEK 
 
De stad Quedlinburg in het 
Harzgebirge lijkt wel ontsnapt uit een 
schetsboek van Anton Pieck of een 
geïllustreerd volkssprookjesboek van 
de gebroeders Grimm. Op een heuvel, 
de Schlossberg, rijzen de twee torens 
en een indrukwekkend kasteelcomplex 
met hoge muren boven stad en 
ommeland uit. De overvloed aan 
schilderachtige vakwerkhuizen – niet 
minder dan 1300 zouden er 
geregistreerd zijn – , de kronkelige 
straatjes geplaveid met kinderkopjes en een kabbelend beekje door de stad dompelen 
je terstond onder in de romantische middeleeuwen. Het is nog volop winter en dat zorgt 
voor een extra feeërieke toets. Op de rodepannendaken liggen dikke plakken wattige 
sneeuw en uit de schoorstenen kringelt blauwe rook de staalblauwe hemel in. In een 
prachtig gerestaureerd en bontgekleurd vakwerkhuis met massieve eikenhouten balken 
meen ik warempel Sneeuwwitje te zien zitten aan een lage tafel bij een olielampje. 
Samen met zeven olijke, pijprokende dwergen met puntmutsen zit ze gezellig een 
kaartje te leggen. Logisch ook, want wat zouden wereldberoemde sprookjesfiguren 
anders zoal moeten uitrichten op een winterse zondagmiddag? Bezoekje bij de ‘ster’ 
van het verhaal, wat bijpraten en straks weer met de clan diep onder de grond kolen 
gaan hakken. Life as usual in die streken.  
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VAN HENDRIK DE VOGELAAR NAAR H. HIMMLER 
 
Quedlingburg zou zijn naam ontlenen, aldus gids Sabine, aan een plaatselijke heer, 
Quitilo genaamd, die in de buurt van de oude, romaanse Sint-Wipertikerk hof hield. 
Maar veel belangrijker op historisch gebied is het feit dat hier, meer dan 1000 jaar 
geleden, de wieg stond van de Duitse geschiedenis. Waar of niet, maar vlak onder de 
machtige Sint-Servatiuskerk, hier ook ‘Dom’ genoemd, zou in het huis Am Finkenherd 
een zekere Heinrich, een Saksische hertog, aangezocht zijn om de eerste Duitse 
koning te worden. Volgens de legende was hij net aan het vinken vangen, toen nog 
een onschuldige hobby, die hem ook de bijnaam Hendrik de Vogelaar zou opleveren. 
Dat was in 919 en de dynastie van de Ottoonse keizers was geboren. Zijn zoon Otto 
werd even later de eerste Duitse keizer van het zogenaamde Heilige Roomse Rijk der 
Duitse Natie en koos Maagdenburg uit tot geliefde residentiestad. Pas in 1806 legde de 
Oostenrijks-Habsburgse nazaat Kaiser Franz I, door politieke omstandigheden 
genoodzaakt, die keizerkroon neer. Stamvader Heinrich I, de Vogelaar dus, werd in de 
romaans-gotische kerk (eertijds een kapel) in 936 begraven. Ook de vrouw van de 
eerste Duitse koning, Mathilde, ligt in de crypte naast haar man begraven.  
 
Tegenover de meer dan 1000 jaar oude romaanse kerk staat een enorme burcht die 
Heinrich na de koningskroning op de heuvel liet optrekken. De burcht onderging in de 
loop van de lange geschiedenis heel wat verbouwingen. Na de dood van Heinrich in 
936 stichtte diens vrouw Mathilde in de burcht een klooster voor adellijke dames en 
weduwen, het zogenaamde Damenstift. Tot 1802 behield het die functie. In de 16de en 
17de eeuw werd het kloostercomplex verbouwd tot een prachtig kasteel in 
renaissancestijl dat samen met de Dom het stadsbeeld van Quedlinburg bepaalt. 
Vandaag heeft het stadsmuseum er een waardig onderkomen in gevonden. De rijke 
geschiedenis van de stad wordt er op een boeiende manier aan de hand van oude 
kaarten, meubilair en ongewone objecten, onder meer een mobiele gevangenis, 
geïllustreerd. In de indrukwekkende romaanse Sint-Servatiuskerk bevindt zich ook de 
bijzonder kostbare Domschatz: relikwiekasten, schrijnen, geknoopte tapijten, 
fonkelende edelstenen en een uniek, prachtig gekalligrafeerd evangelarium uit de 11de 
eeuw.  
 
Van die schat was ook de Amerikaanse soldaat Joe T. Meadon op de hoogte. Op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog maakte hij van de verwarrende oorlogssituatie 
gebruik en ging er met de schat van Quedlinburg vandoor, richting Ohio. Het is een 
intrigerend CIA-achtig verhaal met afpersing, zwendel en chantage als spannende 
ingrediënten. Gelukkig kreeg de stad in 1993 haar schat uiteindelijk terug. Hoeveel dat 
uiteindelijk gekost mag hebben, wordt angstvallig geheim gehouden, maar op een 
slordige 6 miljoen euro mag je toch wel rekenen, vermoedt onze gids. Al even mistig is 
de tijd dat nazi-kopstukken zoals Himmler en Goebbels van deze Dom met – nota bene 
- het graf van de eerste koning van het ‘Duitse Rijk’ een soort Germaanse cultusplaats 
maakten. Rond het graf van brave Hendrik en vrome Mathilde orkestreerden ze 
mystieke oudgermaanse rituelen met flikkerende kaarsen, flambouwen en banieren. 
Woelige Duitse geschiedenis: in dit schattige stadje werd er een niet onbelangrijk 
hoofdstuk van geschreven, zo blijkt.  
 
HEUVELAFWAARTS NAAR DE BINNENSTAD 
 
We wandelen en glijden over de glibberige kasseitjes van de Schlossberg weer naar 
beneden en passeren enkele musea zoals dat van de dichter Klopstock (18de eeuw) en 
dat van de Amerikaanse schilder-designer-graficus Lyonel Feininger, professor aan de 
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befaamde Bauhaus-Hochschule in Dessau die door de nazi’s gesloten werd. Zijn 
expressionistische en kubistische werk werd door de nazi’s als ‘entartete Kunst’ 
beschouwd en verboden. Even later staan we dan weer in het centrum op het 
marktplein rond het mooie imposante Rathaus in renaissancistische stijl. Het wordt 
geflankeerd door het standbeeld van Roland uit de 15de eeuw, symbool van de 
stedelijke rechten en vrijheden.  
 
Op het plein achter de protestantse Sankt Benedicti-
Kirche pronken enkele fraaie en puntgave 
exemplaren van vakwerkhuizen uit de 17de en 18de 
eeuw. Het zijn modelvoorbeelden van de specifieke 
Ständerbau, het ingenieus in elkaar getimmerd 
kluwen van balkenconstructies en opgevulde 
wanden met stro en leem. Even verderop belanden 
we in de hel, die Hölle, een eng straatje vol kleurige 
vakwerkhuizen waarvan de daken elkaar net niet 
raken. Onomwonden getuigen ze van de rijkdom 
van de machtige kooplui in deze voormalige 
Hanzestad die vooral door de teelt van zaaigoed en 
akkerbouw bekend was. In de DDR-tijd dommelde 
de stad in maar sinds kort heeft ze haar zoveelste 
adem hervonden. Omwille van haar uitzonderlijk 
intact bouwkundig patrimonium (de stad brandde 
nooit af wat in de middeleeuwen redelijk 
uitzonderlijk was) heeft de Unesco de binnenstad 
met de vakwerkhuizen samen met de Stiftskirche 
Sankt Servatius en het voormalige Damenstift tot 
universeel erfgoed van de mensheid uitgeroepen. 
Daardoor is Quedlinburg een heuse toeristenmagneet geworden waar de plaatselijke 
middenstand, aldus onze gids, goed garen van spint. Maar voor de vele jongeren en 
minder kapitaalkrachtigen – de werkloosheid in voormalig Oost-Duitsland, en vooral in 
deze industriearme streek, is erg hoog – is dat een regelrechte ramp. Het ontbreekt 
jonge mensen vaak aan middelen om de mooie huisjes te saneren (de regels die 
Unesco oplegt zijn buitengewoon streng) of zelf aan te kopen. Ook ergert Sabine zich 
nogal aan het feit dat nogal wat ‘nieuwe rijken’ die sinds de Wende goed geboerd 
hebben, zich in de stad komen vestigen, de dure huizen opkopen en op die manier de 
modale burger de stad uit jagen. De titel Fachwerkstadt Quedlinburg en Unesco-
Welterbe mag dan wel aardig klinken, maar de tol die Otto Normalverbraucher (onze 
Jan met de pet!) voor die prestigieuze titel moet betalen, geeft toch ook wel te 
bedenken.  
 
Deze cultuurreis werd georganiseerd door de culturele touroperator B-Tours in 
samenwerking met de Duitse Dienst voor Toerisme in Brussel.  
 
Contactadressen: www.btours.be en www.german.travel  
 
Meer info over stad en deelstaat: www.sachsen-anhalt-tourismus.de en 
www.quedlinburg.de  
 

G.M. 
**** 
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BROUWERIJ JESSENHOFKE BRENGT ”LEVEN IN DE BROUWERIJ” 
OP NIEUWE LOCATIE 

Hoe het ontstond 
De passie voor het brouwen kreeg de bezieler, Gert Jordens, mee van zijn 
grootvader die te Hasselt jeneverstoker was bij de firma Severy. Die leerde hem dat 
kruiden het verschil konden maken. Vanaf 2000 bouwde hij een deel van zijn 
woning (de wasruimte van ega Christel moest er o.m. in 2005 aan geloven toen er 
een semi-professionele installatie werd aangekocht met een capaciteit van 125 liter. 
…) om tot hobbybrouwerij. Daar begon hij aan het uitwerken van zijn grote droom: 
een biologisch bier te ontwikkelen. Daar zijn woning in Kuringen (deelgemeente 
van Hasselt) langs de Jessenhofstraat ligt (zo genoemd in 1959 naar de naam van 
een oude boerderij uit de omgeving) verklaart de naam van de locatie meteen 
waar brouwer Gert Jordens de naam vandaan gehaald heeft voor zijn brouwerij. 
Voor het brouwen van bier is Gert niet over één nacht ijs gegaan. Eerst volgde hij de 
lessen amateurbrouwer in de Hamse Biergilde. Daarna behaalde hij in 2008 het 
brouwersdiploma te Gent aan het CTL en volgde ook de opleiding Zytholoog 
(biersommelier) bij SYNTRA in 2010. 
 

  
Hoe het begon 

Op zoek naar de ultieme smaak werd hij geïnspireerd door de oude Egyptenaren en 
brouwde een oker tot licht oranje Tripel bier met knoflook, niet overheersend 
maar wel met die subtiele toets die zijn biertje, naast een aantal andere gebruikte 
kruiden,vervolmaakte. Dit bier heeft een harmonieuze smaak- en geursensatie 
waarin zowel droog mondgevoel, bitterheid, kruidigheid als zoetigheid in evenwicht 
zijn. Eerst krijgt men een lichte hopsmaak  die overgaat naar vrij kruidig (dankzij de 
look of de hop?) waarbij vervolgens de mout lichtjes terug in de smaak komt. De 
afdronk is bitter maar blijft niet te lang hangen. 
De soortnaam Tripel werd al gebruikt in 1956 door de Trappistenbrouwerij in 
Westmalle om hun sterkste bier een naam te geven en is een zwaar bovengistend 
bier, met een hergisting op fles. De kleur varieert tussen blond en amber. Hij heeft 
meestal een sterke moutige en/of hopbittere smaak. Tripel heeft een 
alcoholpercentage van 7 tot 9%. De Jessenhofke Tripel (TRPL) heeft 8% Alc. Vol. 
Zijn vrienden noemden dit het beste biertje ooit en de Limburgse biervrienden 
bekroonden zijn tripel met ‘beste amateurbrouwsel van 2002’. Dit was dan ook de 
definitieve start van de brouwerij! 
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Gert besloot bij aanvang uit persoonlijke overtuiging enkel biologische bieren te 
brouwen (zo wordt enkel biologische hop van Joris Cambie uit de streek van 
Poperinge gebruikt), een welbewuste keuze die gebaseerd is op zijn ideologische 
standpunten. Het opstarten van een biologische  brouwerij  was  niet  evident  als  
men  weet  dat  er  toen  in  België  slechts  één brouwerij was die uitsluitend 
biologische bieren produceerde. Tot op heden is het nog steeds één van de weinige 
brouwerijen die enkel biologische bieren aanbiedt. Daarnaast verdeelt Jessenhofke 
ook de biobieren van bevriende brouwerijen of bierfirma’s (inderdaad bio is niet enkel 
kleinschalig & artisanaal) onder de leuze “altijd bio met veel brio”. 
 
In 2006 startte de verkoop van het eerste huisbier. Het is ook in 2006 dat het 
echtpaar Jordens-Putzeys startte met de B&B-formule “Logeren in de brouwerij” en 
met workshops in de brouwerij onder de noemer “Brouwer voor één dag” (of voor 
het leven…). Tijdens deze workshop brouwen mensen hun eigen biologisch bier en 
leren ze ook hoe en waarom dit best op een ecologische manier kan gebeuren met 
o.m.: 
- alles wat een bier niet nodig heeft, moet er niet in; 
- controle is nodig voor het vertrouwen van de verbruiker; 
- werken naar een resultaat van pure, meer uitgesproken smaken & geuren 

vanwege biologische ingrediënten. 
Ook kunnen er proeverijen geboekt worden waar je figuurlijk ondergedompeld wordt 
in een Jessenhofke-bad met allerlei leuke wetenswaardigheden, hun bieren en de 
bierwereld in het algemeen. 

 
Voor het brouwen op commerciële schaal deed Gert Jordens tot juni 2013 beroep 
op de “Proefbrouwerij” in Lochristi. Heden is de huisleverancier “Bier Anders” in 
Halen, maar soms worden ook brouwsels uitbesteed aan Strubbe in Ichtegem. 
 
Het resultaat mag gesmaakt worden, want in augustus 2010 werd de brouwerij 
officieel erkend en  konden  naast  het  prachtige degustatiebiertje “Jessenhofke 
Tripel” ook  andere artisanale bieren op de markt gebracht worden. 
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In 2012 volgde dan een nieuwe huisstijl met de creatie van 
“Jesse de eekhoorn” met een hazelnootje, vooral ook omdat 
het voor anderstaligen moeilijk is om “Jessenhofke” uit te 
spreken. Maar ook om volgend te symboliseren: 
- de verbinding met de natuur; 
- een verwijzing met de hazelnoot naar Hasseltse 

gastvrijheid, de vruchtbaarheid en het genot; 
- het verzamelen in de zomer wat men nodig heeft en gebruikt in de winter. 

 
 
De brouwerij mag ook sinds 2012 het logo "Belgische Hop - Houblon Belge – Belgian 
Hops" gebruiken. 
 

  
Ca. 2000 2012 

 
Naast het arrangement 'Brouwer voor één dag' werden en worden de “huishoudelijke” 
brouwketels ook gebruikt om nieuwe bieren te ontwikkelen in samenwerking met 
andere biologische bedrijven. Inderdaad, kennis en passie delen bleek de grote troef 
van Jessenhofke. 

 

Het Biergamma 
Alle gecommercialiseerde bio-biersoorten die op de markt worden gebracht, zijn 
ontstaan in co-creatie met andere bedrijven: de Maya, de Bruintjes, de 
Pimpernelle, de Regular, de Reserva en de Arvum. 
 
Jessenhofke MAYA is hiervan een mooi voorbeeld. Het Hasseltse seitanbedrijf 
Maya en brouwerij Jessenhofke werkten samen aan dit experiment. De gerst werd 
gedeeltelijk vervangen door het zetmeelhoudende restproduct van de seitanmaker. 
Het resultaat is een blond en verrassend feestbier, lichtblond sprankelend met een 
zoetzurige ondertoets en dit ondanks zijn hoge bitterheid. Dit bier is het eerste bier 
van Jessenhofke, gebrouwen volgens ‘Cradle to Cradle’ principe (is dat alle 
geproduceerde materialen na gebruik opnieuw gebruikt kunnen worden in een ander 
product) en kan vanaf zijn lancering in 2009 bijzonder succesvol genoemd worden. 
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Jessenhofke BRWN (afkorting van "brown" of Jessenhofke Bruin) is een romig bruintje 
dat uit speciale mouten is gemaakt, uniek bruin bier zonder pilsmout met een 
alcoholpercentage van 7%. Jessenhofke Bruin is een romig bruintje dat verlichting 
brengt in donkere dagen en wordt eveneens gebrouwen sinds 2009. 
 
Later kwamen daar nog de Jessenhofke PMPRNL bij, een blond tripel bier met een 
licht rode toets, en aroma’s van citrus en aarde die uitdeinen in een droge bitterheid 
die lang blijft duren. De Jessenhofke Tripel als basis met o.m. 5 extra kruiden 
toegevoegd. Die kruiden komen van Sanguisorba (een kleine kwekerij uit Ranst die 
gespecialiseerd is in het kweken van kruiden, wilde planten en vergeten groenten) 
zoals pimpernelle, bonenkruid, hyssop, tijm en mirthe. Volgens Gert een sensueel 
bier van 8% Alc. Vol. om te behagen, een biertje dat jou de moed en kracht zal geven 
om de liefde in al haar schoonheid te laten zien. 
 
Jessenhofke RGLR (regular) of LGHT (light) is een lichtverteerbare, laag alcoholische 
dorstlesser van 3.5%; maar toch met de 3 soorten biologische hoppen die ook in 
andere bieren van Jessenhofke terug te vinden zijn en met nagisting op fles, 
Deze dorstlesser werd ontwikkeld in 2010 op vraag van de ecologische traiteur Chris 
Derudder, zaakvoerder van Dauranta uit Sterrebeek, die een licht bier wou schenken 
tijdens de lunch en op recepties. Kenmerkend voor Dauranta is dat men eten brengt 
met een verhaal. 
 
Ook werkt men er met bio-producten, fair trade en lokale producten… en, op vraag, 
levert men zelfs bereidingen met insecten … 
 
De Jessenhofke RSRV (Reserva) kwam er op vraag van Café Grendelpoort in 
Valkenburg en bestaat al 100 jaar. Hier had eigenaar Paul Vranken de droom om 
een stevige quadrupel te serveren als Kerstbier. Het bier dat er onder “Gringel Bier” 
geserveerd wordt, heeft Jessenhofke ook permanent in het gamma opgenomen. Het 
kan vlot gedronken worden, maar is met zijn 10% Alc. Vol. ook uitstekend te 
bewaren en een jaartje te laten rijpen zodat de volle smaak volledig tot haar recht 
komt. 
 
Jessenhofke ARVUM is blond bier met een alcoholpercentage van 6%, sinds 2013 
gebrouwen en op 15 maart 2014 officieel gelanceerd. Voor dit bier wordt de 
biologische gerst geleverd door 'Herkenrodeboer' (cfr. het project "Abdijsite 
Herkenrode" van voormalige abdij te Kuringen-Hasselt) Pieter Coopmans. 
Ook dit nieuw bier wordt  gebrouwen volgens het voornoemd cradle to cradle 
principe waarbij eveneens het zetmeelhoudend restwater van seitanmakerij Maya 
uit Hasselt wordt gebruikt. Dit biologisch blond bier van 6 procent alcoholgehalte is 
een volle drank met een licht zoet-zure ondertoets, maar het is voornamelijk de 
bitterheid die overheerst. De plaatselijke     gerst     geeft     een     extra      houterige      
toets      aan      dit      brouwsel. Met dit bier kreeg Hasselt een stadsbier dat stoelt op 
de rijke geschiedenis van de stad waarin het verhaal 'van korrel tot borrel' nieuw leven 
wordt ingeblazen. Door het drinken van Arvum draag je bovendien je steentje bij aan 
het natuur- en landschapsbeheer op de abdijsite Herkenrode. Het bier is naast 
andere cafés onder meer te bestellen in het Hasseltse café Den Egel… 
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Experimenteren 
Voor alle verdere specificaties van de bieren verwijzen we naar de brouwer zelf. En, 
in de dynamiek van het brouwen en het zoeken mogen we de talrijke demo-bieren 
uit ketels in Kuringen niet vergeten; zoals: Blauwbesbier, Chocoladebier, Kriekbier, 
Marasang palmsuikerbier (Stichting Masarang in Indonesië, is een initiatief om 
betere leefomstandigheden te realiseren voor de families van ruim 6.000 
palmsuikerboeren), Rauchbier (rookbier is een bier dat zijn karakteristieke smaak te 
danken heeft aan het gebruik van gerookte mout, vroeger vrij algemeen maar 
tegenwoordig is het gebruik van gerookte mout nagenoeg verdwenen), bier 
gebrouwen met Mont Roucous bronwater, Kangenbier of bier gebrouwen met 
Kangen water (is alkalisch water dat gezuiverd is van elke vorm van chemische 
stoffen of besmetting, is een gezuiverde vorm van water dat op de markt is 
gebracht met de nadruk op de gevolgen voor de gezondheid. Sommigen gebruiken 
het water als een alternatieve behandeling voor chronische vermoeidheid, mensen 
met diabetes knappen op door het drinken ervan, bepaalde sporters verkiezen het,… 
 
Gaan we hier even in op een paar voorbeelden van bieren die, dank zij de door Gert 
Jordens ontwikkelde brouwdynamiek, ook met Het Jessenhofke verbonden zijn: 
 
Het bier dat tijdens de brouwdag op 1 november 2007 werd gemaakt als resultaat van 
het idee 'laat ons eens een nieuw streekbier ontwikkelen' en dat na een geslaagd 
brouwweekend in de thuisbrouwerij van Jessenhofke ontstond is de Zonderik. Het 
proefbier werd verder verfijnd en is nu te koop onder de naam Zonderik, een 
streekbier van de gemeente Zonhoven. 
De ingrediënten en het basisrecept werden door Luc Van Esch als brouwheer 
aangeleverd en nadien bijgestuurd door Dirk Naudts van de Proefbrouwerij te 
Lochristi. Zonderik was pas op punt na 4 proefbrouwsels. Het werd een heel lekkere 
tripel met nagisting op fles. Er worden verschillende kruiden en honing gebruikt, en 
het bevat 8% alcohol. 
Aan het bier De Zonderik wordt een verhaal gekoppeld dat volledig aan Zonhoven 
gebonden is, op de markt gebracht door Columbus Management BVBA/ AD 
Delhaize en wordt onder licentie gebrouwen in de Proefbrouwerij. 
 
 

 
 
 
Als men het begijnhofmuseum “Beghina” te Tongeren bezoekt (deze authentiek 
gerestaureerde begijnenwoning uit 1660 nodigt je uit om een kijkje te nemen in de 
vervlogen wereld van de begijnen), sluit men gewoonlijk af met een biologisch 
kruidenbiertje “Het Dagelycks bier” in de leefkelder van het museum. 

22 
 



Hier vertelt gastvrouw Lea van den Borne-Cox, herboriste en ASG-referente, over het 
gebruik van  kruiden  en  voeding  tijdens  de  Middeleeuwen,  waarbij  echtgenoot  
Jan  vertelt  over middeleeuwse en latere verhalen. Dit onder het proeven van dit 
“Begijnenbier” (Dagelyckx bier is in feite een Jessenhofke Tripel) of voor de niet-
bierdrinkers, van een vlierbloesemsap. De begijntjes zijn weliswaar verdwenen maar 
het warme gevoel van een eigen haard, het oord van rust en welbehagen is gebleven. 
Dit onder “Geef ons heden ons Dagelyckx bier” en “We brouwen het ginder en 
drinken het hier, ééntje voor de dorst en ééntje voor ’t plezier”. 
 

  
 

De nieuwe locatie 
Slapende gasten werden vervangen door proevende gasten. 
Hierbij mag gestipuleerd worden dat Christel, naast haar taak als zaakvoerster van 
Jessenhofke, zich inmiddels bekwaamde in het sensibiliseren van het toeristisch 
werkveld rond „authentieke culinaire troeven‟ als coördinator provincie Limburg 
voor Vlaanderen Lekker Land die ze vervulde van maart 2011 tot maart 2014. In het 
verlengde hiervan werd ze begin dit jaar zelfs bestuurslid van de ASG (Academie voor 
de Streekgebonden Gastronomie). Nieuwe projecten staan op stapel, vooral dan ook 
in het kader van de komende toeristische promotiecampagnes van Toerisme 
Vlaanderen rond de biercultuur. Maar daarvoor was het brouw- en proeflokaal in 
de Jessenhofstraat veel te krap. Stoelen en tafels werden bijgeschoven en vanaf 
2014 werd de nieuwe locatie (de voormalige opslagloods Bollingh) op de 
Simpernelstraat 17 langsheen het Albertkanaal te 3511 Kuringen/Hasselt in gebruik 
genomen voor zowel brouwzaal, proeflokaal als opslagruimte. Alzo is Jessenhofke 
klaar voor een nieuwe start. 
Vergeten we daarbij niet dat men de Jessenhofke bieren naast de biowinkels ook kan 
vinden in de betere bierspeciaalzaken. Na 2007 realiseerde het echtpaar Gert en 
Christel Jordens- Putzeys door het leggen van tal van contacten een netwerk van 
maar liefst 915 verkooppunten in 10 landen. Een 22% van de bieren worden 
geëxporteerd, grotendeels naar Nederland waar EkoPlaza, een biologische  
supermarktketen met 65 vestigingen, een belangrijk distributiekanaal is. Daarbij 
worden 15% van de klanten via zelflevering bevoorraad en zo wordt ook hier de 
ecologische gedachte van Gert in de praktijk omgezet. 
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Op vrijdag 6 juni 2014 greep de 
officiële opening plaats waarbij 
tevens de plannen en 
mogelijkheden getoond werden in 
aanwezigheid van heel wat pers, 
vele vrienden en bekenden uit de 
brouwerswereld als bv. Yannick 
Boes (voormalig directeur van de 
brouwerij Alken) die er was als 
ere-voorzitter van de Federatie 
van de Belgische Brouwers & 
voorzitter van het Hoger Instituut 
voor Bier en Gastronomie, maar 
ook als lid RvAdvies van de 
ASG. De Hasseltse burgemeester Hilde Claes verrichtte de nodige 
plichtplegingen. Ze werd hierbij geassisteerd door Joost Venken, schepen 
(wethouder) van o.m. milieu, energie en duurzaamheid. 

 
 
Erna volgde een receptie met culinaire verwennerijen 
van Beer & Food specialist Hilaire Spreeuwers. 
Natuurlijk kon je ook proeven van de lekkere bieren, 
de leuze van Brouwerij Jessenhofke indachtig: “Drink 
matig, doch regelmatig” en dat deden we dan ook met 
plezier ! 
 

 

Contactgegevens: 
Biologische brouwerij Jessenhofke Simpernelstraat 17, 
3511 Kuringen-Hasselt 
www.jessenhofke.be T +32(0) 11 25 56 99 gert@jessenhofke.be 

 
**** 

J.C. 
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OP DE BOEKENPLANK 
 
 
WANDELBOX WO I IN VLAANDEREN 
 
De herdenking van WO I heeft er een 
nieuwe aandachtstrekker bij: bij 
Davidsfonds Uitgeverij verscheen de 
“Wandelbox WO I in Vlaanderen”. In 
veertig wandelingen leidt deze gids je 
langs talloze plaatsen die herinneren 
aan de Groote Oorlog: slagvelden, 
oorlogskerkhoven, monumenten, 
loopgraven, frontlinies en 
executieplaatsen. Maar ook 
volkskeukens, stadswinkels met 
Amerikaans voedsel, Duitse 
administratieve diensten en 
paradeplaatsen kom je onderweg tegen. Met behulp van kaarten, beelden en 
woorden ontdek je de oorlog van honderd jaar geleden als nooit tevoren. 
 
Omdat velen WO I nog altijd relateren aan de loopgravenoorlog in de Westhoek 
verdient deze wandelbox zeker extra aandacht: de Eerste Wereldoorlog liet ook zijn 
sporen na in heel Vlaanderen. Van de Slag van de Zilveren Helmen in Halen tot de 
jarenlange strijd aan de IJzer. Van de brand in de Leuvense binnenstad tot de 
executies in Gent en Brugge. 
 
Vooraan in de box vind je twee fiches met de inhoud, hoe je de gids moet gebruiken 
en een bondige samenvatting van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Elke 
wandeling wordt beschreven op twee fiches met de routebeschrijving, een handige 
kaart, boeiende informatie over de lokale oorlogsgeschiedenis, tips voor tussenstops 
onderweg en rijkelijk geïllustreerd met hedendaagse foto’s van Jan Crab. Op de kaart 
staat het ingetekend traject, de bezienswaardigheden en de praktische informatie 
zoals de afstand, het vertrekpunt en de gegevens van de toeristische infokantoren. 
De afstanden van de wandelingen variëren tussen 4 en 15 km. De kaarten zijn naar 
provincie en alfabetisch gerangschikt. Met de handige, uitneembare fiches kun je 
meteen op stap.  
 
BFTP collega Robert Declerck is gepassioneerd door toerisme en geschiedenis, 
twee passies die tot uiting komen in de succesvolle wandelboxen die hij eerder 
samenstelde voor  Davidsfonds Uitgeverij zoals “De mooiste dorpen van toen” en “De 
mooiste verborgen plekjes in Vlaanderen”. Daarnaast is hij de man achter de 
bestseller “Beleef elke dag uit de Eerste Wereldoorlog”: een unieke kalender die je 
vijf jaar lang vertelt wat er honderd jaar geleden tijdens WO I gebeurde. 
 
Een uitgave van het Davidsfonds, 2014, 85 losse fiches, € 24,95 

A.M. 
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DE KUNST VAN HET REIZEN 
 
Van de filosoof Alain de Botton verscheen de 14e druk van 
“De Kunst van het reizen”. Een toegankelijk boek van 
praktisch filosoferen met tal van reiservaringen. Welke zijn 
de verwachtingen? Welke bestemming kies je? Waarom 
kopen we souvenirs?  
Elk hoofdstuk is gebaseerd op reiservaringen van een 
filosoof, kunstenaar of schrijver. Met William Wordsworth 
reist hij naar het Lake District om te filosoferen over stad 
en platteland, met Gustave Flaubert zoekt hij naar het 
exotisme van Amsterdam, van Vincent van Gogh leert hij 
dat beeldende kunsten ons kunnen leren waar we in een 
landschap op moeten letten: het naar voor brengen van 
dat gedeelte van de werkelijkheid dat ons interesseert.  
Een uitgave van Atlas Contact, 2014, 258 p. € 15  

D.V.H. 
 
 
WERELDSTEDEN ONTDEKKEN 
 
Met zijn hondje Binkie reist Ben naar de wereldsteden en 
met aangepaste teksten en illustraties ontdekken kinderen 
welke bezienswaardigheden hen in een stad kunnen 
boeien, welke de verschillende stedelijke 
vervoersmogelijkheden zijn, hoe in antieke steden geleefd 
werd, enz. 
Deze “Wat & Hoe- kids” werd uitgegeven door Kosmos, 
2014, 36 p. € 9,99 

D.V.H. 
 
 
MIDDEN LIMBURG: BEKENDE LIMBURGERS GIDSEN JE DOOR HASSELT EN 
GENK 
 
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Davidsfonds zoektocht 
brengt de uitgeverij een gelegenheidsgids uit die louter 
toeristisch wil zijn, maar lokale figuren aan het woord laat 
om hun favoriete routes en adresjes te laten ontdekken. 
Johan Veldeman, die o.a. teksten levert voor de Limburg 
brochures, volgde deze gelegenheidsgidsen en verkende 
met hen hun parcours. Zo trekt hij met striptekenaar Kim 
Duchateau door sfeervolle doorsteekjes en steegjes van 
Hasselt, met twee oud-mijnwerkers maakt hij een autotocht 
langs de zeven mijnsites van Limburg, dank zij de 
verschillende nationaliteiten van de mijnwerkers kan je een 
wereldkeuken ontdekken tijdens een 45 km lange 
fietstocht. In het restaurant BitterZoet van Hilaire 
Spreuwers vind je geen wijnen op de kaart, enkel bieren – 
hij is de geknipte gids om het bieraanbod uit Midden-Limburg voor te stellen. Actrice 
Leah Thijs zoekt naar jeugdherinneringen in het natuurdomein “De Wijers”, enz. 
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Dit boek is een geslaagde combinatie van toeristische gids doorspekt met 
persoonlijke verhalen en anekdotes. 
Een uitgave van het Davidsfonds, 2014, 180 p., € 17,50 

D.V.H. 
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PERSBERICHTEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/perscommuniques/persall-29.aspx  
 
PERSNIEUWSBRIEVEN  
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/persnieuwsbrieven/nieuwsall-30.aspx  
 
VERSLAGEN VAN PERSCONFERENTIES EN WORKSHOPS: 
Te lezen op: http://www.bftp.be/nl-be/verslagen/verslagensecure-27.aspx 
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