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Voorwoord

De Antwerpenaar is te bescheiden.
Dat hoor je niet vaak, maar als het gaat 
over streekproducten moet het toch 
worden gezegd.
Voor dit boek had ik het grote voorrecht 
om over de vloer te komen bij ruim 20 
voedselproducenten uit het Antwerpse. 
Wat ik gezien heb, zijn gepassioneerde 
vaklui die stuk voor stuk met veel toe-
wijding bezig zijn met hun pralines, 
charcuterie, kazen, snoep, dranken, 
noem maar op… Deze mensen spreken 
vol passie over hun product(en), waar in 
de meeste gevallen hun vaders, groot-
vaders en overgrootvaders ook al mee 
bezig waren. Het zijn mensen die zo 
gedreven werken aan de optimalisatie 
van hun product, dat ze – en nu komt 
het – niet of maar amper eraan denken 
om daar met veel bombarie mee naar 
buiten te komen. 
Als niet-Antwerpenaar hoor je mij dus 
zeggen: ze zijn onterecht veel te be-
scheiden, die Antwerpenaren.

Dit boek is er om nu eens wel rucht-
baarheid te geven aan al dat Antwerps 
lekkers. Hier leest u van 20 typisch Ant-
werpse producten welke verrassende 
verhalen erachter schuilgaan: van fami-
lieverhalen langs geheime recepten tot 
allerhande leuke weetjes. Wist u bv. dat 
Toon Hermans verzot was op borstbol-
len van Wycam’s? Ook Willem Elsschot 
had trouwens een favoriet Antwerps 
streekgerecht. Of is het geen sterk ver-
haal dat iemand wiens kaaswinkel door 
de Wall Street Journal werd verkozen 

tot beste ter wereld, eigenlijk kaas-
meester is geworden, gewoon omdat 
hij niet kon thuisblijven?

We nodigen je ook uit om met die pro-
ducten aan de slag te gaan. Als je de 
recepten en de verhalen in dit boek 
samenvoegt, heb je een volledig Ant-
werps etentje: van aperitief tot en met 
de koffie serveer je enkel Antwerpse 
gerechten en als toemaatje weet je nog 
iets leuks te vertellen over wat je aan 
het eten en drinken bent. Dat het water 
op tafel eigenlijk 20 jaar oud is en van 
48 meter onder de grond komt bv. Of 
check de kennis van je gasten: wat was 
er eerst, de Seefhoek of het Seefbier? 
Alle antwoorden staan in dit boek, het is 
een aaneenschakeling van leuke weet- 
jes en tips. 

Wat wij als makers van dit boek ook 
hopen duidelijk te maken, is dat Ant-
werpen geen eiland is. Het gros van 
de producten die in dit boek wor-
den geserveerd, heeft zijn verhaal 
in Antwerpen-stad. Maar een stad 
is niets zonder het platteland. Dat er 
filet d’Anvers kan worden gemaakt, 
is dankzij de veeteelt die buiten Ant-
werpen plaatsvindt. Door de eeuwen 
heen heeft de stad een nauwe relatie 
gehad met de landbouw op het platte-
land en die heeft het nog steeds, al is 
die doorheen de jaren wel continu wat 
veranderd. 
Het zal toch geen toeval zijn dat het 
tweede hoogste gebouw van ’t Stad de 

Boerentoren heet? Over het hoogste 
gebouw laat ik mij niet uit, we zullen de 
kerk in het midden houden.

Ik hoop dat dit boek ook een eerbetoon 
kan zijn aan iedereen die zich de voor-
bije jaren hard heeft ingespannen om 
de Antwerpse streekproducten weer 
op de voorgrond te zetten. 
Twee van hen, Ronald Ferket en Wim 
Rubbens, trakteren je op de recepten 
waarmee je dat lekkers kan (her)ont-
dekken. Van Wim heb ik geleerd dat we 
ons te vaak blindstaren op producten 
die van ver komen. Het moet exotisch 
zijn, zuiders, anders vinden we het al 
gauw banaal. 
Hoog tijd dus om de eigen toppers uit 
de schaduw te halen en wat Antwerps 
chauvinisme toe te passen waar het 
hoort. In Frankrijk is iedereen wild van 
‘produits du terroir’. Wel, wij hebben er 
ook en ze kunnen met trots naast vlees-
waren, dranken of snoep uit eender 
welk ander werelddeel staan.

Wat maakt deze producten dan bijzon-
der? Twee zaken kwamen steeds terug bij 
vrijwel iedereen die ik heb gesproken: “Bij 
ons krijgt een product nog de tijd om zijn 
volle smaak te ontwikkelen.” en “Ik zeg 
niet dat die industriële producten slecht 
zijn, maar het is iets helemaal anders”. 
Het geeft nog maar eens aan dat we 
hier authentieke producten in handen 
hebben met een lange traditie, met een 
geschiedenis, die vaak ook nog iets ver-
telt over de geschiedenis van de stad.

Maar denk niet dat we daarom te ma-
ken hebben met iets oubolligs. Juist in 
een tijd waarin hernieuwde aandacht 
is voor voedsel uit de korte keten, voor 
authenticiteit en voor natuurlijke pro-
ductiewijzen, zijn deze producten meer 
trendy dan ooit.

Ik wens je daarom een boeiende en 
smakelijke ontdekkingstocht langs het 
beste van bij ons. 
Het is om de handjes bij af te likken.

Dominic Depreeuw
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Stad en platteland lopen vandaag wat 
in elkaar over. In vroegere tijden was die 
scheiding veel duidelijker. De stad was 
ommuurd en alleen toegankelijk via de 
toegangspoorten. Aan de stadswallen 
stopte de stad en begon het platteland. 
Elk van beide had zijn eigen functie en 
die werd bevestigd in wetgeving. 
Antwerpen kende verschillende stads- 
omwallingen. Eerst was er een aarden 
wal die ongeveer het traject volgde 
van de huidige Burchtgracht. Omdat de 
stad groeide, werden in de loop van de 
geschiedenis geregeld oude stadsmu-
ren afgebroken en wat verderop werden 
nieuwe gebouwd. De meest markante 
was de Spaanse omwalling. Die werd 
gebouwd in de periode 1542-1553 om 
uiteindelijk in de periode 1860-1870 
weer te worden afgebroken, omdat de 
stad opnieuw uit haar voegen barstte. 
In de plaats van die Spaanse wallen zijn 

De voorstad groeit

de leien gekomen. Tot het begin van de 
20ste eeuw was er met de Brialmont-om-
walling nog een duidelijk onderscheid 
tussen stad en platteland. Die stond 
waar nu de Singel loopt.
Toen de Spaanse Vesten er nog ston-
den, heette het gebied tussen de hui-
dige leien en de Singel ‘Buyteneigen’, 
wat zoveel betekende als ‘extra-muros’. 
Van zogauw je een stap buiten de stads-
muren zette, kwam je in een andere 
wereld terecht: een wereld die een die-
nende functie had voor de stad en die 
niet met muren tegen de plunderingen 
van legers en huurlingenbenden was 
beschermd. In dit gebied had Antwer-
pen nog een stevige vinger in de pap, 
in het platteland verderop was dat niet 
het geval. 
Een goed voorbeeld daarvan was de 
verwerking van vlees. In de 14de eeuw 
legt het ‘Keurboeck metten doppen’ 

vast wie er dieren mag slachten en vlees 
mag verkopen. Inwoners van Borger-
hout - toen een landelijk dorpje - moch-
ten wel vee kweken en vetmesten, maar 
ze mochten het niet slachten. Dat was 
dan weer alleen toegestaan aan de sla-
gers van het Vleeshuis.
In Borgerhout verwijzen sommige 
straatnamen nog naar dat boerenverle-
den. De Kattenberg (in de buurt van de 
Turnhoutsebaan) dankt haar naam aan 
het oud-Germaanse ‘cattel’ (vee). Je 
herkent daarin nog het Engelse ‘cattle’. 
Ook de straat ‘Drink’, vroeger ‘Drenk’ 
verwijst naar de waterputten waar het 
vee zijn dorst kon lessen.
In Antwerpen verwijzen dan weer 
verschillende straatnamen naar het 
verwerken en verhandelen van vlees. 
Rondom het Vleeshuis heb je de Re-
penstraat, Driehespenstraat, Vlees-
houwersstraat. Wat verderop de Lange 

Koepoortstraat en Zirkstraat. Die laat-
ste verwijst naar het zouten van vlees. 
Koeling bestond nog niet. Vlees peke-
len en roken was de enige manier om 
het langer te kunnen bewaren. De Filet 
d’Anvers is daar wellicht het bekendste 
voorbeeld van. Antwerpse filet, maar 
wel met vlees van Borgerhout.
Vandaag behoort datzelfde Borgerhout 
evengoed tot Antwerpen als pakweg de 
Vleeshuisstraat. 
Dit geeft aan dat de verhouding stad-
platteland een dynamisch gebeuren is. 
Wat 150 jaar geleden nog ‘op den bui-
ten’ lag, situeert zich vandaag binnen 
de Grote Ring en behoort tot het ste-
delijk weefsel.
Maar er blijft een nauwe band tussen 
stad en platteland. Om bij voorbeelden 
uit de vleessector te blijven: jaarlijks 
nog wordt in hartje Antwerpen de vee-
prijskamp ‘De Vette Os’ georganiseerd, 
waarbij runderen worden gewogen op 
een eeuwenoude weegschaal. Dat zorgt 
voor spektakel op de Grote Markt. Zwa-
re dikbillen worden in een houten bak 
met mankracht naar boven getrokken. 
De traditie gaat terug tot de jaren 1850. 
De stad is wel gegroeid, maar ze ver-
loochent haar historische band met het 
platteland niet.
 

Van zogauw je een stap buiten de 
stadsmuren zette, kwam je in een 
andere wereld: een die niet met muren 
was beschermd tegen plunderingen van 
legers en huurlingenbenden.
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Aanleg van nieuwe 
vestingswerken buiten 
de Rode Poort, 
kort voor 1818

1572:
Hogenberg, ingekleurd
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Straatnamen vertellen veel over het 
verleden van een plek, dat is ons allen 
bekend.
Een interessant voorbeeld is de buurt 
van de Veldstraat, waar we ook de 
Selderstraat, Erwtenstraat, Pompoen-
straat en Meloenstraat aantreffen. 
Deze straatnamen dateren allemaal 
van de periode 1860 – 1920. Hoeft het 
nog gezegd dat bij het kiezen van die 
straatnamen werd verwezen naar de 
vele moestuinen die daar toen waren? 
Hoe sterk die traditie leefde, is duide-
lijk merkbaar bij de naamgeving van de 
Selderstraat. Oorspronkelijk heette die 
Koolstraat, maar omdat er in de stad al 
een straat bestond met die naam, kreeg 
een andere groente de eer. 
Het leert ons dat de Antwerpenaar 
doorheen de eeuwen heeft geprobeerd 
om, in de mate van het mogelijke, zelf 
voor zijn voedsel te zorgen. Weilanden 
en akkers lagen buiten zijn bereik, ver 
weg buiten de stadsmuren. Dus zocht 
de stedeling andere oplossingen.
Vrijwel niemand had zelf een tuin, vrij-
wel niemand kon hovenieren op het 

Eigen kweek en visvangst

eigen domein. Daarom zijn in Antwer-
pen de stadsmoestuinen lange tijd van 
groot belang geweest, al van in de 17de 
eeuw. Zelfs Rubens en Plantijn hadden 
tuintjes in de stad waar ze groenten en 
kruiden konden kweken.
Veel Antwerpenaren hadden ook zelf 
dieren thuis. Kippen, eenden, ganzen 
en konijnen werden op het eigen erf 
gehouden. Soms zelfs binnenshuis, bv. 
op zolder. 
In de 19de eeuw is de bevolking van Ant-
werpen explosief gegroeid, maar liefst 
verzesvoudigd. Dat betekent dat Ant-
werpen op een bepaald moment ook 6 
keer zoveel eten en drinken nodig had. 
Vanaf dan ontstaat er definitief een be-
weging van het platteland naar de stad, 
terwijl er in de middeleeuwen nog veel 
voedsel vanuit de stad werd uitgevoerd. 
Vooral zaken die via de haven en het 
water binnenkwamen.
Vis was zo’n voorbeeld. Vanuit Antwer-
pen vertrokken massaal veel tonnen 
gepekelde haring naar kloosters in heel 
Europa. Haring was een exportproduct, 
maar het diende ook voor de eigen 

voedselvoorziening, want het was het 
goedkoopste eten dat er was. Jarenlang 
was er een levendige haringhandel tus-
sen Antwerpen en Arras (Atrecht), toen 
in Vlaanderen.
Vanuit Antwerpen werd ook vis ver-
kocht in de naburige dorpen. Er waren 
haringleurders en viswijven die gingen 
leuren met haring, oesters en mosse-
len. Dat kon gaan om rauwe mosselen, 
of gekookte die in het zuur waren gezet.
De Antwerpenaar zelf at veel zeevis. 
Ook mosselen en oesters stonden op 
het menu. De vis werd verkocht op de 
vismarkt, die ten zuiden van het Steen 
lag. 
Ruime tijd mochten de inwoners en-
kel paling vangen in de stadsgrachten. 
Andere vis werd beschouwd als stads- 
eigendom. Daarom aten vooral de arme 
mensen veel paling. Die konden ze zelf 
vangen, terwijl vlees moest worden ge-
kocht.
Antwerpen is ook jarenlang een cen-
trum geweest voor het kaken en roken 
van haring. Het kaken, wat zoveel be-
tekent als het darmkanaal weghalen, 

gebeurde door ‘sauciers’. Aan de Vee-
markt is er nog de Saucierstraat. Die 
heeft dus niets met worst te maken, 
maar alles met haring kaken. De straat 
bevindt zich vlakbij de oude Haring- 
vliet. Haring werd gerookt, gedroogd, 
of in tonnen gepekeld. 
En hoe is het vandaag? Haalt de Ant-
werpenaar nu definitief al zijn voeding 
van buiten de stad? Toch niet. Het laat-
ste decennium is de stadslandbouw erg 
in opmars. Stedelingen zoeken opnieuw 
plekjes in de stad waar ze zelf gewassen 
kunnen verbouwen. Er duiken steeds 
meer daktuinen, bijenkasten en bloem-
bakken met kruiden op. Het stadstui-
nieren heeft ook een sociaal karakter. 
Verenigingen worden opgericht om 
samen met vrienden of buren moestui-
nen te onderhouden en de oogst te de-
len. Het stadsbestuur ondersteunt het 
initiatief door braakliggende terreinen 
tijdelijk ter beschikking te stellen tot 
die opnieuw een andere bestemming 
krijgen. 
Tegelijk zijn er bewoners die zelf niet te-
len, maar wel actief op zoek gaan naar 
producten die dicht bij huis worden ge-
wonnen. Steeds meer mensen hechten 
belang aan voeding uit een korte keten. 
Zo kleurt de stad een beetje groener. 
Maar dergelijke acties kunnen het niet 
ongedaan maken dat Antwerpen is ge-
groeid en steeds meer verstedelijkt. 
Sindsdien moet de Antwerpenaar hoe 
dan ook voeding van buitenaf gaan 
halen, ook al heeft hij nog zo’n grote 
kweek.

Veel Antwerpenaren hadden zelf 
dieren thuis. Kippen, eenden, ganzen 
en konijnen werden op het eigen erf 
gehouden. Soms zelfs op zolder.
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Moestuinen, 
Sociale Voorzieningen: 
“ het Werk van den Akker” 
Antwerpen, 1950
- hedendaagse foto’s 
over stadstuinbouw
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De betekenis die de stad en de haven 
voor elkaar hebben gehad, is steeds 
weer gewijzigd. Jarenlang was de ha-
ven een soort van tweede hinterland 
voor de stad. Voedsel kwam niet alleen 
vanuit het platteland, maar ook stroom-
afwaarts via de Schelde. Die verweven-
heid is nu verdwenen.
De eerste vermeldingen dateren van de 
12de eeuw. We moeten daarbij denken 
aan een bescheiden haventje. Als er in 
die tijd al een groot zeeschip aanmeer-
de, dan was dat hoogstens 300 ton. De 
haven wordt in die jaren veel gebruikt 
om Duitse rijn- en moezelwijn naar En-
geland te verschepen. Ook passagiers 
schepen in voor een reis richting Zee-
land of Engeland.
In de vroege middeleeuwen profiteerde 
Antwerpen maximaal van zijn gunstige 
ligging. De Schelde bood de mogelijk-
heid om zeeschepen te ontvangen die 
er hun lading naar het Antwerpse hin-

De Antwerpse haven

terland konden overslaan. Engels laken, 
Portugese specerijen en Duitse metalen 
werden via Antwerpen verhandeld en 
verscheept. Ook kunst gaat via Antwer-
pen naar eindbestemmingen in Frank-
rijk, Spanje, Portugal en Marokko. Dat 
gebeurde allemaal in het hartje van de 
stad: deals werden gesloten in de han-
delsbeurs, de praktische afhandeling 
gebeurde in het Hessenhuis. In de 16de  
eeuw controleerde Antwerpen drie-
kwart van alle internationale handel in 
de Lage Landen. De aantrekkingskracht 
van de stad was daarom heel groot en 
zorgde voor een braindrain vanuit het 
Hageland en de Kempen richting Ant-
werpen.
Maar hoe meer het belang van de ha-
ven toeneemt, hoe meer ze ook een 
pion wordt in de internationale politiek. 
Trouwens, doorheen de geschiedenis is 
de Antwerpse haven vaak het doelwit 
geweest van blokkades en tolheffingen 
die de scheepvaart bemoeilijkten tot 
onmogelijk maakten. Met de Val van 
Antwerpen in 1585 wordt een periode 
van teloorgang ingeluid. De tolheffin-
gen die de Nederlanders aan het Schel-
deverkeer opleggen, doen de Antwerp-
se havenactiviteiten kelderen. Plannen 
om een kanaal van Antwerpen naar de 
kust te graven, geraken niet verder dan 
de tekentafel. Antwerpen speelt in die 
periode zijn rol als belangrijkste invoer-
haven kwijt aan Oostende. Waar voor-
heen veel buitenlandse handelaren uit 
Duitsland, Frankrijk en Nederland zich 
in Antwerpen kwamen vestigen, zijn de 

nieuwe Antwerpenaren uit die periode 
veelal mensen uit de regio of provincie. 
Er komt een ommekeer eind 18de eeuw 
wanneer Antwerpen, met de rest van 
de Zuidelijke Nederlanden, bij Frank-
rijk wordt ingelijfd. De Nederlanders, 
geconfronteerd met een economisch 
en militair zeer machtige zuiderbuur, 
laten hun claims op het Scheldever-
keer vallen. Het gevolg is dat er vanaf 
1797 opnieuw zeeschepen in Antwer-
pen aanmeren. Napoleon besluit om 
ook nieuwe scheepswerven en dokken 
aan te leggen, waaronder het kleine 
dok (later Bonapartedok) en het grote 
dok (Willemdok). Hij roemt Antwerpen 
als ‘een pistool gericht op Engeland’. In 
1863 wordt de Schelde definitief tolvrij 
en bloeit de handel op. In het laatste 
kwart van de 19de eeuw start ook de 
passagiersvaart van de Red Star Line. 
De rederij zal ongeveer twee miljoen 
mensen naar Amerika vervoeren.
In welke omstandigheid ook, de haven 
en de stad Antwerpen blijven tot in de 
20ste eeuw nauw met elkaar verbon-
den. De haven is een poort waarlangs 
nieuwe gewassen en exotische ingre- 

diënten Europa bereiken en de Antwer-
penaar staat vooraan in de rij om die te 
proberen. Het verklaart waarom in de 
Antwerpse keuken doorheen de jaren 
zoveel met specerijen is geëxperimen-
teerd. En waarom typisch Antwerpse 
producten vaak kruidiger zijn dan ver-
gelijkbare zaken uit andere streken. 
In de jaren ’30 van de 20ste eeuw wordt 
de Antwerpse haven spectaculair uitge-
breid. Daarvoor wordt platteland inge-
palmd. Veel polderdorpen ten noorden 
van Antwerpen moeten eraan geloven. 
Zo wordt de Antwerpse haven meer en 
meer een entiteit die op zichzelf staat. 
Er is geen band meer met het dagelijkse 
leven in de stad, of op het platteland. 
Via spoor, water (Albertkanaal) en weg 
(de uitbouw van de ring en de snelwe-
gen) wordt de haven in de loop van die 
eeuw steeds beter ontsloten, zodat ze 
evolueert naar een stockage- en dis-
tributiecentrum. De groei van de con-
tainertrafiek illustreert dat treffend: 
in 1975 was die containertrafiek goed 
voor 5 procent van de havenomzet, te-
genwoordig tekent ze voor meer dan de 
helft van de omzet.

De haven is een poort waarlangs 
nieuwe gewassen en exotische 
ingrediënten Europa bereiken 
en de Antwerpenaar staat vooraan 
in de rij om die te proberen.
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Zakkennaaisters en 
buildragers op de kaai bij 
de overslag van granen op 
een binnenschip

Een stel buildragers 
poseert met hun last 
naast enkele natiebazen
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De stad mag dan wel vaak het voortouw 
nemen in sociale, culturele of politieke 
ontwikkelingen, zij is niets zonder haar 
achterland. Om simpelweg te kunnen 
eten en drinken, is de stedeling afhan-
kelijk van wat op het platteland wordt 
verbouwd en wat van daar wordt aan-
gevoerd. Niets illustreert dit beter dan 
de markten. Steden konden alleen maar 
bestaan bij de gratie van een vlotte be-
voorrading vanuit het platteland. Stokte 
de aanvoer, bv. door een mislukte oogst, 
dan duurde het niet lang voor er onrust 
kwam. Was het graan schaars, dan gin-
gen de broodprijzen omhoog en leden 
veel mensen honger.

De markten

In Antwerpen moeten we de eerste 
marktactiviteiten uiteraard situeren op 
de huidige Grote Markt. Vanaf de 13de 
eeuw ontstaan allerlei gespecialiseerde 
markten. De middeleeuwse Antwerpe-
naar koopt zijn kost - melk, brood, groen-
ten, vlees, vis en kaas - in een kleine win-
kel, of op een van de vele markten. 
Nog steeds verwijzen namen van straten 
en pleinen in de stad naar de handels-
activiteit die er ooit plaatsvond: Melk-
markt, Eiermarkt, Graanmarkt, Paarden-
markt.
Maar denk niet dat die naam betekent 
dat op die plaats altijd eenzelfde soort 
markt werd gehouden. Marktkramers 

moesten afrekenen met steeds wisse-
lende wetgeving en standplaatsen wer-
den heel geregeld verplaatst. 
De ossenmarkt bv. heeft vele jaren een 
nomadenbestaan gekend. Waar ze op-
dook, ontstond meteen een stroom van 
klachten van buurtbewoners, voor wie 
de geur en het geloei van de ossen te 
veel werd. In de jaren na 1500 verhuisde 
deze markt van de ene naar de andere 
plaats in de stad. Pas rond 1522 kreeg 
de markt een permanente stek met de 
aanleg van de Ossenmarkt. Die situeert 
zich dicht bij de Kipdorppoort waar het 
meeste vee de stad werd binnenge-
bracht. 

Dit verhaal illustreert ook hoe de markt-
taferelen die we zien afgebeeld op oude 
schilderijen maar een deel van de wer-
kelijkheid tonen. Markten brachten le-
ven en gaven kleur aan de stad. Maar 
de schilders van toen toonden niet het 
lawaai, het rottende visafval, of… de ver-
keersopstoppingen.
Het Mechelseplein heeft zijn naam 
omdat daar het vervoer vanuit het Me-
chelse de stad binnenkwam. Het was 
ook de plaats waar groentenboeren uit  
Mechelen en Sint-Katelijne-Waver hun 
karren plaatsten om hun waar te verko-
pen. Zelfs de naam van café ‘Boer van 

Tienen’ verwijst nog naar de landbou-
wers die kwamen verkopen.
Vanaf de 19de eeuw gaat het stilaan ach-
teruit met de markten. Er komen gespe-
cialiseerde winkels en grootwarenhui-
zen. Zeker na de Tweede Wereldoorlog 
verandert het inkooppatroon drastisch.
Meer en meer vrouwen gaan ook uit 
werken en dus is er overdag niemand 
thuis. Dat leidt tot een achteruitgang, of 
het totale verdwijnen van de ambulante 
handel, zoals de melkboerronde. 
Tegelijk duiken overal supermarkten en 
superettes op en doet de koelkast haar 
intrede in het huisgezin. Zo wordt het 
mogelijk om met één boodschappen-
ronde voedsel in te slaan voor meerdere 
dagen.
Markten hebben dan wel zwaar aan 
belang ingeboet, toch zijn ze nog lang 
niet van de kaart geveegd. Dat zullen 
ze wel te danken hebben aan hun speci-
fieke sfeer en couleur locale. Sterker: de 
komst van nieuwe Antwerpenaren met 
een buitenlandse origine heeft gezorgd 
voor een nieuwe impuls in het markt- 
leven. Er komt een exotischer aanbod 
bij en de markt herwint een beetje haar 
functie van sociale ontmoetingsplaats.
Nog elke dag van de week wordt wel er-
gens in Groot-Antwerpen markt gehou-
den.
Eén constante is zeker overeind geble-
ven: wat de Antwerpenaar op de markt 
koopt, komt hoofdzakelijk van buitenaf. 

Markten brachten leven en gaven 
kleur aan de middeleeuwse stad. 
Maar de schilders van toen toonden 
niet het lawaai, het rottende visafval, 
of…. de verkeersopstoppingen.
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Vee vervoeren met 
St. Annekesboot  1890
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“ Door als 
ondernemer 
te kiezen voor 
lokale producten 
investeer je in 
de economische 
ontwikkeling en 
de identiteit van 
de hele regio. 
De uitdrukking 
‘denk globaal, 
handel lokaal’ is 
meer dan ooit  
van toepassing.”

LudwIg cALuwé, 
gedeputeerde voor Landbouw en 
Economie Provincie Antwerpen

“ Wie uitpakt met 
streekproducten 
verbindt de stad 
en het platteland. 
Het geeft mensen 
opnieuw voeling 
met de eigen 
streek en het 
geeft kansen aan 
landbouwers om 
hun activiteiten  
te verbreden.”

peter BeLLens, 
gedeputeerde voor 
Plattelandsbeleid Provincie 
Antwerpen

“ Voor de Provincie 
Antwerpen zijn 
streekproducten 
een toeristische 
troef.  
De Antwerpse 
steekproducten 
vormen een 
uithangbord  
voor deze stad  
en onze provincie.  
Een Antwerpenaar 
is bovendien 
een overtuigend 
ambassadeur.”

Bruno peeters, 
gedeputeerde voor Toerisme 
Provincie Antwerpen.



Antwerpser dan een handje kan je haast niet gaan. Er was al 
een koekje, maar in 1971 voegde de toenmalige beroeps-
vereniging van bakkers en chocolatiers er nog chocolade-
varianten aan toe: praliné, mokka, of hazelnotensmaak. In 
1982 krijgt dat handje nog een upgrade. De Antwerpse 
chocolatier René Goossens is dan voorzitter van Fenaco, 
de Belgische Beroepsvereniging van meesters suiker- en 
chocoladebewerkers. Hij krijgt de vraag van een andere be-
roepsvereniging, de Syndicale Unie voor het Brood-, Banket- ,  
Chocolade- en IJsbedrijf, om ‘iets’ te doen voor hun natio-
naal congres dat in dat jaar in Antwerpen plaatsvindt.
Tijdens dat congres (mei 1982) in het toenmalige Crest Ho-
tel presenteert Goossens de verrassing van de avond: een 
groot dienblad met daarop een chocoladeversie van ‘de 
handen’ van beeldhouwer Rodin en zijn Antwerpse Hand-
jes. Applaus alom.
Goossens stelt daarna de vulling van zijn nieuwe Antwerpse 
handjes nog op punt: marsepein met Elixir d’Anvers. Hij 
bepaalt de juiste vorm, het gewicht en bestelt matrijzen en 
dozen voor het kersverse handje. 

Sindsdien zijn er verschillende soorten Antwerpse handjes be-
ginnen circuleren, voor elk wat wils. 
Maar niemand zal ontkennen dat Goossens aan de basis ligt 
van het nieuwe gevulde Antwerpse handje. Toch een pres-
tatie. Want om iets toe te kunnen voegen aan het rijke aan-
bod in het chocolade-Mekka dat ons land al is, moet je van 
goeden huize zijn. Maar dat is Goossens zeker. De chocola-
tiersfamilie heeft fans als Olivia Newton John, de konink-
lijke familie en het Witte Huis.
Jawel, Goossens levert aan Amerikaanse diplomaten en 
toppolitici. Amerikaanse ambassades uit de hele wereld  

Goossens - chocolade
de HAnd vAn de meester
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Een trotse bezieler van 
de Antwerpse handjes en 
leverancier van het Witte 
Huis.
erIk goossens, 
chocolatier en zoon van stichter René Goossens

Zie recept op pagina 92
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bestellen geregeld een relatiegeschenk op maat. 
Dat is dan meestal een chocoladecreatie waarin 
het wapenschild is verwerkt van een hoge gast 
die die ambassadeurs zullen ontmoeten. Ook 
de presidentiële eindejaarsgeschenken komen 
al eens van Goossens.

Die internationale reputatie is iets waaraan huidig 
zaakvoerder Erik Goossens heeft gewerkt.
“Ik heb kunnen voortbouwen op de goede reputa-
tie die mijn vader al had opgebouwd. Ook in zijn 
tijd kwam al een trouw cliënteel vanuit Brussel of 
van verder naar hier. Die actieradius heb ik nog 
wat kunnen uitbreiden. En uiteindelijk hebben ze 
altijd weer puur op smaak voor ons gekozen.”

Alles wordt nog steeds in het atelier aan de Ant-
werpse Isabellalei gemaakt. Van daaruit verove-
ren de producten van Goossens de wereld.
“We hebben ondertussen verkooppunten in Hong 
Kong en zijn actief in Japan en in Amerika. Zo be-
reiken wij op heel veel plaatsen een tof cliënteel dat 
geen industriële producten wil, maar topkwaliteit. 
Ze willen ook weten wie daar achter staat. En wij 
kunnen een gezicht bieden. Wij zijn geen groot be-
drijf waar je elke maand een andere manager voor 
je krijgt. Hier heb je nog dat familiale.”

Het mag duidelijk zijn dat Goossens als internatio-
nale speler de band met de wortels niet verloren 
is, evenmin die met de familie en ook niet die 
met de stad. De chocolatier bedacht in de loop 
der jaren heel wat zoete lekkernijen die met 
Antwerpen te maken hebben: Rubens pralines, 
‘Bolders’ (meerpalen), de Antwerpse –A-, het 
MAS en diamanten, allemaal in chocolade.
De oer-Antwerpse creatie blijft natuurlijk het 
chocoladehandje. 

Dus als je nu zin hebt gekregen in zo’n choco-
ladestukje Antwerpen, is het wel belangrijk 
vooraf te weten wat je zult kopen. Zoals gezegd, 
bestaan er Antwerpse handjes in verscheidene 
soorten en smaken. Meest verspreid is de indus-
triële variant en die zal je zeker bevallen. Maar 
het ligt voor de hand dat je toch nog iets anders 
proeft wanneer je een doosje haalt bij een cho-
colatier zoals Goossens. Het belangrijkste ver-
schil? Daar zijn ze gemaakt met de hand.

“ Wij kunnen een  
gezicht bieden.  
Wij zijn geen groot bedrijf 
waar je elke maand een andere 
manager te zien krijgt.”



De jenever Vieux d’Anvers mag dan al wat ouder zijn – hij 
komt er ook ronduit voor uit – toch is hij nog springlevend. 
En niet alleen voor wie ’s avonds nog een ‘drupke’ of een 
‘witteke’ wil drinken. 
Kenners omschrijven Vieux d’Anvers als een uitstekende 
aperitiefjenever.
De drank is bovendien de inleiding tot het verhaal van de 
familie Van Rillaer, die de jenever stookt en in de Klooster-
straat drankenhandel De Poldernaar uitbaat. Al 5 genera-
ties lang ondertussen.

Het verhaal begint bij Felix Van Rillaer, die eind 19de eeuw 
vanuit Leuven naar Antwerpen trekt en aan de slag gaat 
in de kelder van stokerij Neefs in de Keizerstraat. Daar 
ontstaat een loondiscussie, Felix vraagt een halve frank 
opslag, waarna hij opstapt en om de hoek zelf begint met 
een café-slijterij. 
In die dagen lanceert hij zijn eigen jenever: de Vieux 
d’Anvers. De officiële start komt wel wat later, in 1903, 
wanneer de zaak opgericht wordt.
Het Frans is in die jaren de modetaal, al dan niet opge-
legd, en zo komt deze ‘oude Antwerpsche genever’ aan 
zijn Franse benaming. Net als de naam is de samenstelling 
doorheen de jaren niet veranderd. Deze oude jenever met 
38% alcoholvolume bestaat uit een distillaat van jenever-
bessen en een boeket van zo’n 30 kruiden.
Die bessen zorgen ervoor dat deze jenever iets wegheeft 
van gin. Hij valt in de smaak en na Felix Van Rillaer groeit 
De Poldernaar verder onder zoon Jacques, kleinzoon René, 
achterkleinzoon Wim en achterachterkleindochter Nele.
René Van Rillaer is ondertussen op rust. Hij heeft 50 jaar 
in de zaak gestaan.

Vieux d’Anvers
jong vAn HArt
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“ Ik drink ‘m nog alle 
dagen. Als ik niet met 
de auto moet rijden, 
natuurlijk.”

rené vAn rILLAer, 
kleinzoon van stichter Felix Van Rillaer

Zie recepten op p. 97, 102, 106
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René Van Rillaer: “Vieux d’Anvers verkoopt nog al-
tijd goed. Jenever is van alle tijden. Hij wordt ook 
nog altijd in Antwerpen gestookt, in de Welvaart-
straat. Ik drink ‘m ook nog alle dagen. Als ik niet 
met de auto moet rijden, natuurlijk.”

René Van Rillaer heeft er letterlijk en figuurlijk heel 
wat kilometers opzitten. De Poldernaar leverde 
en levert aan klanten over heel Vlaanderen, niet 
in het minst aan horecazaken. Daar wordt niet 
alleen de Vieux d’Anvers gesleten, maar ook 
nog een ander product van het huis: Elixir De 
Poldernaar. Wie goed proeft, vindt daarin rozij-
nen, muskaat, kaneel, saffraan en steranijs. De 
rest is het geheim van de stoker. 

Het mag niet verwonderen dat in beide, typisch 
Antwerpse producten zoveel kruiden zijn ver-
werkt. Doordat Antwerpen vanouds een haven-
stad is, komen hier al vroeg in de geschiedenis 
kruiden aan uit heel de wereld. Uiteraard gaat 
de Antwerpenaar daarmee aan de slag en zo 
gaan die kruiden deel uitmaken van wat een 
‘Antwerpse smaak’ kan worden genoemd. 

Maar zelfs achter de naam van de elixir schuilt de 
verbondenheid met het hinterland.

René Van Rillaer: “Mijn grootvader heeft de naam 
De Poldernaar gekozen, geïnspireerd op de elixir 
‘De Kempenaar’ die hij nog kende van stokerij 
Neefs. Die stokerij leverde vooral in de richting van 
de Kempen, mijn grootvader in de richting van de 
polders. Zo werd het dus De Poldernaar.”

Geestrijk is de familie Van Rillaer alleszins. Jacques 
heeft nog academie gevolgd. In zijn vrije tijd 

schilderde hij. Van zijn hand én van de hand 
van stichter Felix zijn de fraaie oude etiketten 
en weelderige oude reclametekeningen die nog 
steeds de flessen en de winkel van De Polder-
naar sieren.

Felix van Rillaer is uiteindelijk 91 jaar geworden. 
Jacques Van Rillaer 87. René Van Rillaer, gebo-
ren in 1927, komt nog vrijwel elke dag even naar 
de familiewinkel. En dat temidden hectoliters 
sterke drank. Zoiets stemt een mens hoopvol. 

“ Deese Genever is de 
aengenaemste en fijnste in 
smaeck tot heden geckend. 
Hij versterckt de maeg, heeft 
eene spijsverteerende ckraght, 
versaght maegckrampen en 
ckoliecken” 

(etiket Vieux d’Anvers)



Je moet er eens op letten. Wycam’s borstbollen vind je echt 
overal: in de supermarkt, in de buurtwinkel, in het tankstation. 
Dat laatste is niet zomaar. Wycam’s blijkt heel populair bij  
automobilisten. 

Toon Hermans was ook een grote liefhebber. Hij heeft van zijn 
collega’s ooit een zilveren hamertje gekregen, speciaal om de 
Wycam’s borstbollen - die hij altijd bij zich had - in kleine stuk-
jes te slaan. Tijdens zijn urenlange optredens kon hij dan af en 
toe ongemerkt een stukje in zijn mond stoppen.

Je spreekt de merknaam trouwens uit als “wiekams”. De naam is 
afgeleid van stichter Camille Wyckmans. Ondertussen wordt 
de fabriek van Wycam’s in Kalmthout geleid door de derde ge-
neratie, en het is gehuisvest in een bescheiden bedrijfspand 
voor een merk dat zo alomtegenwoordig is.

Eric Wyckmans: “Ons product stamt uit een tijd toen er nog niet 
zo veel aanbod was. Op een ‘schab’ in een winkel stonden mis-
schien 3 of 4 soorten snoep. Dat heeft natuurlijk geholpen om 
zoveel naamsbekendheid te verwerven. En we hebben een trouw 
publiek.” 

Het verhaal van de borstbollen gaat terug tot de nadagen van 
de Tweede Wereldoorlog. Camille Wyckmans heeft in die tijd 
een kruidenierszaak in Schoten, tegen de grens met Merksem. 
Tijdens de oorlog wordt zijn winkel twee keer leeggeroofd, de 
laatste keer bij de terugtocht van de nazi’s. Hij start zijn winkel 
weer op en om toch wat extra geld in het laatje te krijgen, be-
sluit hij om zelf borstbollen te gaan maken.

Eric Wyckmans: “Ze zijn ontwikkeld door mijn grootvader. Hij wou, 
samen met een kennis, die bakker was, een echt Antwerps snoepje 
ontwikkelen. In die tijd maakten bakkers nog alles zelf, ook al eens 
lolly’s of iets dergelijks. Daarvoor hadden die allemaal een eigen 
recept. Zo zijn ze vertrokken van een lokaal Antwerps recept, dat 

Borstbollen Wycam’s
de vIerkAnte BoL
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“ We gaan voor kwaliteit 
tegen een aanvaardbare 
prijs. We besparen 
bijvoorbeeld niet op 
grondstoffen die elders 
wat goedkoper zouden 
zijn.”

erIk wyckmAns, 
afgev. Bestuurder NV Wycam’s en kleinzoon van 
stichter Camille Wyckmans

Zie recept op p. 122
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ze nog wat hebben aangepast en uiteindelijk is daaruit 
de borstbol ontstaan, op de Leuvense stoof in het keu-
kentje achter de winkel.”

Het creatieve tweetal had verschillende suikersoor-
ten gemengd en die aan de kook gebracht. De 
vloeibare massa werd dan uitgestort in een vier-
kante vorm op een blauwe hardsteen. Wanneer 
die suikermassa voldoende was afgekoeld, sneed 
Wyckmans ze in blokjes met een stalen rol. Door 
de druk van de rol ontstond aan de bovenkant van 
het blokje een kussenvormpje. 
De borstbollen zijn niet vanaf het eerste moment 
een doorslaand succes. Ze smaken anders dan 
wat de mensen tot dan toe kennen. Maar Camille  
Wyckmans laat zich als ondernemend man niet van 
zijn stuk brengen. Met de fiets gaat hij zijn snoepjes 
zelf aan de man brengen.

De inspanningen lonen en de borstbollen vallen uit-
eindelijk toch in de smaak. Zozeer zelfs dat ze een 
groter succes worden dan de winkel. Uiteindelijk 
wordt ervoor gekozen om alleen met dat product 
verder te gaan. De winkel wordt leeggemaakt en 
daarin komen de eerste machines. Ondertussen 
verpakt Camille Wyckmans zijn borstbollen ook 
niet meer in micapapier, zoals in het begin, maar in 
blikken bussen. Zo trekken ze minder water aan en 
zijn ze langer houdbaar.

Het gebouwtje in Schoten wordt al gauw te klein 
voor de groeiende hoeveelheden borstbollen die 
gemaakt worden. In 1973 verhuist Wycam’s naar 
een nieuwe fabriek in Kalmthout.
Desondanks blijft het bedrijf trouw aan zichzelf. De 
typische blikken zijn nauwelijks van uitzicht veran-
derd. De meest spectaculaire wijziging was de om-
mezwaai van een wit deksel naar een rood.

Het recept voor de borstbollen is nog steeds ongewij-
zigd. Maar het blik verraadt niet veel. Ingrediënten: 
suiker en glucose. Meer staat er niet. Het unieke 
recept blijft een goed bewaard familiegeheim.

Eric Wyckmans: “Wat ik wel kan zeggen, is dat er in 
ons product geen kleur- of smaakstoffen zitten. Het 
krijgt zijn uiteindelijke kleur puur door de bewerking, 

wat het misschien ook een beetje mysterieus maakt. 
Wij willen ook blijven gaan voor kwaliteit tegen een 
aanvaardbare prijs. We gaan dus niet besparen door 
bv. ergens grondstoffen te halen die goedkoper zijn, 
maar dan ook minderwaardig van kwaliteit. Ook ons 
blikje komt al jarenlang van dezelfde leverancier uit 
Nederland. Wij zijn daar tevreden over, dus blijven we 
daarbij. Voor mij is het belangrijk om vast te houden 
aan die degelijkheid.” 

De fabriek is goed voor zowat een miljoen blikjes Wy-
cam’s borstbollen per jaar. Daarnaast produceert 
ze nog varianten met muntsmaak en met fruit- 
smaak. Maar de borstbollen blijven de nummer 1. 
Die vinden gretig afnemers in België en alle buur-
landen.

Eric Wyckmans: “Je kunt de naam borstbollen op twee 
manieren interpreteren: het snoepje is onderaan plat 
en van boven bolvormig, min of meer met een borst 
vergelijkbaar. De tweede uitleg, en daar houden wij 
zelf ook het meeste van, is dat de naam suggereert 
dat het goed zou zijn bij een verkoudheid op de borst. 
Hoewel honderden klanten zeggen dat zuigen op onze 
snoepjes de keel wel kan verlichten, pretenderen wij 
dat zelf niet. We verkopen geen geneesmiddel.” 

Is er in al die jaren dan helemaal niets veranderd aan 
de borstbol? Toch wel. Sinds de eeuwwisseling 
hoesten de machines een ander formaat op. In de 
plaats van 20 mm is de lekkernij nu 19 mm breed, 
zodat hij beter in de mond past.

“ Het krijgt zijn uiteindelijke 
kleur puur door de bewerking, 
wat het misschien ook een 
beetje mysterieus maakt”.



Waarom heet dit overbekend stukje charcuterie niet gewoon 
Antwerpse filet?
 Volgens de gangbare theorieën heeft dat alles te maken 
met de tijdsgeest waarin dit product ontstond. De naam 
filet d’Anvers duikt voor het eerst op in het laatste kwart 
van de 19de eeuw. Wanneer de Nederlander Van Berkel een 
snijmachine op de markt brengt die het mogelijk maakt om 
flinterdun te snijden, wordt fijnkost zoals de filet d’Anvers 
enorm populair. Maar het is ook de tijd waarin de gegoede 
burgerij in België, en dus ook in Antwerpen, vrijwel uitslui-
tend Frans spreekt. Een Nederlandse benaming zou dus te 
vulgair geweest zijn, zeker omdat dit rundvlees een fijne en 
dure charcuterie was en dus niet voor het plebs bestemd. 
Ergens is ook te lezen dat de naam zou zijn ontstaan in de 
betere Waalse kostscholen, waar dit vlees vanuit Antwer-
pen werd aangevoerd voor de Antwerpse internen.  
Het blijven echter veronderstellingen. Zeker is wel dat filet 
d’Anvers een vaste waarde is geworden in het smaakpalet 
van de Vlaming.

Traditioneel wordt het vlees bereid uit de spier van het muis-
stuk. Een heel mager, maar ook taai stukje vlees van het 
rund. Daarom wordt het eerst gepekeld, ligt het daarna nog 
een tijd te rijpen en wordt het dan gedroogd en gerookt. 
Oorspronkelijk was dat vooral een methode om het vlees 
te kunnen bewaren. Maar door die werkwijze wint het vlees 
aan smaak, verbetert de structuur en zo raakt het opge-
waardeerd tot fijn broodbeleg. 

Filet d’Anvers vind je vrijwel bij elke slager. Maar er zijn twee 
families van vleesproducenten die nog produceren op de 
authentieke, traditionele wijze. En toeval of niet: die hebben 
alle twee dezelfde naam. Ik zou zelfs meer zeggen: er is maar 

Filet d’Anvers
Antwerpen gefILeerd
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“ Onze belangrijkste 
bijdrage is dat wij het 
proces de tijd geven om 
zijn werk te doen.” 

dIeter smeuLders 
van Keurslagerij Michielsen
Lou mIcHIeLssen, 
derde generatie bij vleeswarenbedrijf Michielssen 
in Schoten
LouIs-pHILIppe mIcHIeLssen, 
vierde generatie bij vleeswarenbedrijf Michielssen 
in Schoten

Zie recepten op p. 98, 103, 106, 108, 116, 120
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één letter verschil tussen de namen Michielsen 
en Michielssen. De ene is keurslager in de Ansel-
mostraat in hartje Antwerpen, de andere vlees-
warenfabrikant in Schoten.

“Dat vlees komt binnen, wordt schoongemaakt en 
gaat in de pekel. Daar stopt eigenlijk al ons ver-
haal”, vertelt Dieter Smeulders van Keurslager 
Michielsen. Zo illustreert hij dat hij trouw blijft 
aan de oorspronkelijke werkwijze. “Het vlees pro-
per maken is wel belangrijk, want dat laat absorp-
tie toe. Maar wij doen niet aan pekelspuiten. Veel 
concurrenten leggen het vlees in het zout, maar 
gaan het ook nog eens met zout injecteren om het 
proces te versnellen. Bij ons gaat het voor een 20-
tal dagen in een bak met water en zout, ook niet 
meer dan dat, tot het zout ongeveer voor de helft 
in het vlees is doorgedrongen. Dan wordt het va-
cuüm getrokken en gaan die stukken vlees voor 7, 
8 soms 9 maanden rusten. Zo heeft het zout de 
tijd om helemaal tot in de kern door te dringen. Er 
wordt ook niks toegevoegd om de kleur te behou-
den en niks van smaakstoffen. Onze belangrijkste 
bijdrage is dat wij het proces de tijd geven om zijn 
werk te doen.”

Ook Michielssen in Schoten houdt met overtuiging 
vast aan, zeg maar, de tradition d’Anvers. 
Lou Michielssen: “Bij ons wordt het nog gerookt op 
beukenhout. Dus wij voegen geen rookaroma toe. 
Wij hanteren nog de oude manier. Met dat verschil: 
vroeger gebeurde dat op een bed van zagemeel met 
kruiden. Wij gebruiken massieve houten blokken. 
Door de wrijving van die blok op een rad, krijg je 
rookontwikkeling.”

Een moderne onderneming met een lange geschie-
denis en met zin voor traditie. Dat kan je zeggen 
van zowel Michielsen als Michielssen. Bij de hui-
dige zaakvoerders in Schoten leeft de familie- 
geschiedenis nog voort. 
“Wij waren lange tijd in Brasschaat gevestigd. Daar 
is de beenhouwerij gestart in 1926. Daarvoor zat 
Michielssen in de veehandel”, zegt zoon Louis- 
Philippe Michielssen.

Lou Michielssen: “Mijn overgrootvader was al 
veekoopman. Hij had een akkoord met de kasteelhe-
ren van Brasschaat en mocht ook op hun eigendom 
beesten zetten in ruil voor de mest. Ooit heeft de fa-
milie afstand gedaan van de gronden waar die stal-
lingen stonden. Daar is dan een weg door getrokken 
en zo ontstond in 1917 de naam Michielssendreef.” 

Het lijkt erop dat Michielsen en Michielssen, hoe-
wel ze geen familie zijn, meer gemeen hebben 
met elkaar dan ze denken. Beiden zetten naast 
de traditionele filet d’Anvers nog in op afgeleide 
producten, ook met een hele geschiedenis.

Dieter Smeulders: “Bij ons gaat het om de kalfsrol. 
Ook iets typisch Antwerps. Buiten Antwerpen vind 
je die bijna niet. Het is zo’n recept dat vroeger is ont-
staan vanuit de filosofie dat niets mocht verloren 
gaan. In dit geval: de buik van het rund. Je kunt dat 
in het gehakt verwerken, maar lang geleden is men 
daar een ‘pâte’, een soort deeg, van gaan maken. 
Daar gaan nog kleine augurkjes bij en ook de stuk-
ken van de filet d’Anvers die niet verkocht kunnen 
worden. Die worden versneden en gaan mee in de 
kalfsrol. Dat gaat allemaal in een lap gezouten vlees 
en zo wordt het gekookt, een 7-tal uur op een lage 
temperatuur. Je hebt de laatste jaren een hype van 
slow-cooking. Maar dat is dus niets nieuws.” 

Louis-Philippe Michielssen: “Het vlees voor de meest 
bekende filet d’Anvers zit in het achterkwartier, 
naast het muisstuk. Maar bij kleinere runderen haal 
je daar geen mooie grote stukken. Wat men dan 
vroeger deed, was ook nog een deel van dat muis-
stuk meenemen en die twee stukken aan elkaar 
vastnaaien. Dat was de genaaide filet d’Anvers. Die 
maken wij nog altijd, als enige in België.”

Kortom, deze filet is niet passé. 

“Zeker is wel dat filet d’Anvers
  een vaste waarde is geworden
in het smaakpalet van de
Vlaming.”



Jarenlang was brouwerij De Koninck de enige actieve brou-
werij in Antwerpen. In 1996 is er een bijgekomen: Huis-
brouwerij ‘t Pakhuis aan de Vlaamsekaai.
Het idee kwam van de familie Sterkens uit Meer, bij Hoog- 
straten. Dat is een brouwersfamilie die al sinds 1651 in het 
vak staat en wereldwijd verscheidene microbrouwerijen 
installeerde.
In Antwerpen renoveerde ze een verlaten pakhuis uit 1881 
tot een brasserie en een huisbrouwerij. Alles werd zo op-
gevat dat de authentieke sfeer van het gebouw bewaard 
bleef én dat het mogelijk was om vanuit de horecazaak het 
bierbrouwen te volgen. 

Ervaren horeca-uitbater Ed Van den Ouweland, ook al uit 
Hoogstraten, kwam al snel mee aan boord om de bras-
serie uit te baten. Gaandeweg heeft hij de zaak volledig 
overgenomen en nu runt hij samen met zijn zoon de huis-
brouwerij.

Het pakhuis is goed voor vier bieren : Antwerps blond, Ant-
werps bruin, het seizoenbier Zwarte Sinjoor en het parade-
paard: Den Bangelijke. 
Het bier bestaat volledig uit natuurlijke ingrediënten. En 
wat ook heel apart is: Den Bangelijke wordt gebrouwen 
met levende gist.
Toen de stichters met de eerste brouwsels naar buiten 
kwamen, merkte een bierkenner op: “da’s een bangelijke 
goede pint”. Het kind had een naam.

Oorspronkelijk was het bier bedoeld om binnen de vier 
muren van ‘t Pakhuis te drinken. Maar wat blijkt: het 
valt bangelijk goed in de smaak. In 2013 wou een super-
marktketen ook graag Den Bangelijke in de rekken van 
haar vestigingen in Antwerpen. Naar aanleiding daarvan 

Bangelijk
vergIst u nIet

3
2

“ Zo’n bier moet als een 
kind gevolgd worden.”

ed vAn den ouweLAnd, 
zaakvoerder Huisbrouwerij Pakhuis
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investeerde Ed Van den Ouweland in een ei-
gen afvulmachine om de bieren in eigen huis 
te kunnen bottelen. Maar hij deed nog iets wat 
het succes van het bier in een stroomversnel-
ling bracht.

  Ed Van den Ouweland: “Ik had een lot van mijn bier 
naar de Kulminator gebracht, een in bierkringen 
bekend café, waar een jury van echte bierkenners 
geregeld bieren beoordeelt. Dat gebeurt blind, dus 
zonder etiket of herkenbare stoppen op de flessen. 
Ik deed dat met een klein hartje, want de leden van 
de jury zijn echte kenners en oordelen streng. Ons 
bier heeft toen 4 van de 5 sterren gekregen, het 
was in dat jaar pas het tweede bier met die score. 
Ik was zo trots.”

De Kulminator-jury had geschreven: “Zeer aparte 
aangename geur. Gekonfijte sinaasappel. Heel 
likeurachtig, doet aan Elixir d’Anvers denken. 
We proeven zuivere mandarijntjes, in een super 
volmondige smaak. Niet overdreven zoet, zeer 
fruitig. Ook appelzestes. Volgt een vrij matige 
bitterheid, ongelofelijk fijn, mooi verweven. In 
de afdronk een vrij lange fijne bitterheid. Wij 
zijn redelijk in de wolken.”

Sinds die goede recensie is het hard beginnen 
gaan. ‘t Pakhuis levert voortaan ook aan een se-
lecte groep van horecazaken en er komt interes-
se vanuit het buitenland. Het verre buitenland 
zelfs. Er is interesse bij winkelketens in China en 
andere werelddelen.
Zo komt Het Pakhuis in een Westvleteren-si-
tuatie terecht: de vraag overstijgt ruimschoots 
de capaciteit van de brouwerij en wanneer er 
wordt gebrouwen, is het bier meteen verkocht. 

Tegelijk wil ‘t Pakhuis de band met Antwerpen en 
de locatie aan Het Zuid niet loslaten. 

Ed Van den Ouweland: “Als die vraag aanhoudt, 
zie ik onze toekomst zo: we zullen een moederbrou-
werij inschakelen die ons bier kan maken voor de 
export. Maar wat voor de Belgische markt is, blijft 
komen van tussen deze 4 muren. Zo behouden we 
toch onze identiteit.”

‘t Pakhuis blijft daarmee een boeiend adres voor 
bierliefhebbers. Omdat de brouwerij is opgevat 
als een showroom, kan je van achter glas zien 
hoe het brouwproces en het bottelen verlopen. 
Van den Ouweland en zijn brouwmeesters ge-
ven ook geregeld rondleidingen.

Ed Van den Ouweland: “6 op 10 rondleidingen geef 
ik zelf. Ik doe dat graag, want de wereld van het 
bier is zo fascinerend. Zeker bij ons, waar je een ver-
haal kunt vertellen van levende gist die zijn werk 
doet. We beginnen gewoon met 1.000 liter water 
en gerst die verpulverd wordt. Dat moet je volgen 
als een kind tot aan het eindresultaat. Dat is boei-
end om te vertellen. In dit huis geven wij ziel aan 
het proces van water tot bier.”

Den Bangelijke is een tripel bier met 8,4 alc.%. 

“ In ’t Pakhuis hebben we één 
rode en één witte wijn voor wie 
dat wil bestellen. Maar verder 
is dit bierland.”



‘Congolaiske’ als naam voor een bonbon, kan dat wel? België 
heeft nu eenmaal een koloniaal verleden. We kijken daar 
met gemengde gevoelens op terug, maar de opvattingen 
van toen waren de opvattingen van toen. Nu kunnen we 
daar afstand van nemen, maar we hoeven de geschiedenis 
daarom niet weg te stoppen. Dan gooien we het kind met 
het badwater weg.
En zo kunnen we met een geamuseerde mildheid kijken en 
luisteren naar het verhaal hoe het Congolaiske zijn naam 
kreeg in 1912. 
In dat jaar kwam de Nederlandse bakker Luikens zich vesti-
gen in Hove en hij lanceerde er een nieuwe lekkernij: cho-
colaatjes met binnenin een crème op basis van echte boter. 
Ze zijn chocoladebruin aan de buitenkant en roze aan de 
binnenkant. In de paternalistische zienswijze van toen was 
de link met de Congolezen vlug gelegd.

De Congolais-bonbons waren jarenlang razend populair in 
het Antwerpse. Congolais-kenners zeggen dat het succes 
te vergelijken was met wat een Marsreep vandaag bete-
kent.
De dochter van de Nederlandse bakker, Lammechien  
Luikens, verkocht het concept in 1958 aan Gummarus  
Dilens. Maar de bakkersdochter wou optimaal van de Con-
golaiskes profiteren. Zelf bracht ze het product onder een 
andere naam weer op de markt en ze verkocht het concept 
nog twee keer door. Daarover werden destijds verschil-
lende processen gevoerd.

Het geheime recept wordt in de loop der jaren nog eens 
overgeërfd binnen de Dilens-familie en zo blijven de Con-
golaiskes doorheen de generaties in productie. Tot in 
2004 de ‘brevethouders’ van dat moment met pensioen 

Congolais
snoep met gescHIedenIs
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“ Je hebt een smaak 
in huis, waarmee je 
niet in de rij staat 
met alle andere 
chocoladeproducten.”
dIeter vAn den Broeck, 
zaakvoerder Chocolaterie Carmina
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gaan. Dan duikt gelukkig Chocolaterie Carmina 
op, het bedrijf dat vanaf dan de productie over-
neemt. De familie Van den Broeck, die Carmina 
leidt, wou voorkomen dat dit ‘traditioneel en 
uniek product’ verloren zou gaan. 

Dieter Van den Broeck: “Het recept stond al een 
tijdje te koop en wij zochten voor onze zaak nog 
een product bij. Meteen toen ik me erover infor-
meerde, raakte ik geboeid. Het is een leuk product, 
omdat het anders is dan de rest. Het is een cho-
coladeproduct dat je nergens anders vindt. Dat is 
leuk. We hebben met dat prodcut een goede smaak 
in huis, waarmee we niet in de rij moeten staan 
naast tientallen gelijkaardige producten.”

Carmina heeft ervoor gekozen om haar Congolais-
kes grotendeels met de hand te blijven maken, 
liever dan er een machinepark voor in huis te 
halen. 

Dieter Van den Broeck: “Ik denk dat het de verko-
pers ook heeft overgehaald om het recept aan ons 
door te geven. Er waren nog kandidaten, maar die 
wilden allemaal automatiseren. 
Met het recept is ook alles wat eraan vasthangt 
aan ons doorgegeven, zoals de juiste manier om de 
bonbons te snijden.”
Nu zijn het recept en de typische vorm van de 
Congolais beschermd. Daarin staat onder meer 
dat voor de productie hoogwaardige ingrediën- 
ten moeten worden gebruikt: echte boter en 
chocolade op basis van 100 % cacaoboter in een 
bereiding die voor driekwart manueel verloopt.
De kenmerkende 3 streepjes bovenaan zijn spo-
ren van de tijd toen een Congolaiske maken nog 
op en top handwerk was. De chocolatier moest 
de koek zelf onderdompelen in de chocolade en 
dan met een vork omdraaien. De afdruk van de 
vork bleef daardoor zichtbaar in de chocolade.
Van oudsher wordt het Congolaiske vooral in 
Antwerpen verkocht. Carmina verdeelt de lek-

kernij naar groot- en kleinhandels, bakkers en 
marktkramers. 

Het Deurnse bedrijf produceert de Congolais van-
af september tot na Pasen. De precieze periode 
hangt af van het weer. Ook dat is in lijn met de 
traditie van het product. Vroeger werden Con-
golais vooral verkocht op markten. Vanaf Pasen 
werd het warmer weer en zagen de marktkra-
mers de vraag afnemen. Bovendien was er toen 
nog geen koeling om de chocoladebonbons be-
hoorlijk te bewaren. Zo zie je maar dat ook een 
Congolais last kan hebben van de warmte.

De Mars van zijn tijd.



“En nog een paar schellekens van ’t perdje.” Antwerpse sla-
gers horen deze bestelling merkelijk vaker dan hun col-
lega’s elders in het land. Gerookt paardenvlees wordt in 
heel de provincie geregeld gegeten, maar de traditie wordt 
sterker naarmate je dichter bij Antwerpen-stad komt. 

Hoe Antwerps die gewoonte wel is, kan je misschien nog 
het best opmerken buiten Antwerpen. Een tijdlang werd 
paardenrookvlees zelfs getransporteerd naar Benidorm, 
om daar te worden verkocht aan de Antwerpse vakantie-
gangers. Ook slagers aan de kust zien hun verkoop van 
paardenrookvlees stijgen tijdens de zomermaanden. En 
wanneer het schooljaar begint, verkoopt het weer beter in 
Antwerpen.

Paardenvlees was jarenlang een van de basisproducten voor 
op de boterham. Dat stamt nog uit de tijd van de seizoens-
arbeid. Na de oogst werden oudere dieren op de paarden-
markt aangeboden voor de slacht. Het vlees was goed-
koop. Om het te kunnen bewaren, werd het gezouten en 
gedroogd. 

Equinox springt kort na de Tweede Wereldoorlog op de kar. 
Het bedrijf wordt opgericht begin de jaren ’50, wanneer 
de plaats van het paard in onze samenleving aan het ver-
anderen is.
Door machinatie en mechanisatie van zowat alle bedrijfs-
takken, maar vooral van de landbouw, ontstaat er een 
tijdelijk overschot aan paarden. Eerst bij ons, later in het 
Oostblok. De traditie om paardenvlees te eten, blijft voor-
al in het Antwerpse overeind. Dat komt door de invoer van 
paardenvlees via de haven. Tegelijk zijn Zuid-Amerikaanse 
slachthuizen op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor hun 
paardenvlees.

Equinox
nIet over Het pAArd getILd
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“ Ik vind dat paardenvlees 
veel in zich heeft om 
trendy te zijn.”

krIstof peeters, 
kleinzoon van stichter Maurice Peeters 
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Equinox-stichter Maurice Peeters trekt in 1956 
samen met zijn zakenpartner Albert Meulemans 
naar Argentinië. Er worden contacten gelegd die 
na 60 jaar nog steeds voortduren. Vandaag komt 
het overgrote deel van het paardenvlees voor 
Equinox uit Argentinië.
 Ondertussen is met Kristof Peeters de derde 
generatie actief met het invoeren, bewerken en 
verdelen van paardenvlees. Gaandeweg is het be-
drijf zich ook gaan bezighouden met bereide maal- 
tijden in conserven. 

Kristof Peeters: “Paardenvlees eten is lange tijd cou-
rant geweest. Vrijwel ieder dorp had zijn paarden-
slager. Nu schrikken mensen er al eens van. Men is 
het paard meer en meer als een gezelschapsdier gaan 
zien. Maar tegelijk vind ik dat paardenvlees heel wat 
troeven heeft.”

Algemeen wordt aangenomen dat paardenvlees 
meer ijzer bevat dan andere vleessoorten. Dat 
zorgt er trouwens voor dat het van nature wat 
donkerder is. Paardenvlees smaakt ook wat zoeter 
dan rundvlees.

Kristof Peeters: “Wat ik waardevol vind, is dat het een 
duurzaam product is. De ecologische voetafdruk bij 
paardenvlees is relatief klein. Dat komt omdat paar-
den niet speciaal voor de slacht worden gefokt. Dat 
zou ook niet rendabel zijn, want paardenvlees is op z’n 
best bij dieren van zo’n 7 jaar oud. Ons vlees komt dus 
van dieren die een normaal leven hebben gehad. Een 
leven in de buitenlucht bovendien. In Latijns-Amerika 
is het houden van paarden diep in de cultuur verwe-
ven. Maar vroeg of laat moeten die dieren toch wor-
den weggebracht. Paarden zullen er altijd zijn, dus 
dat vlees moet toch verwerkt worden.”

Bij Equinox wordt het paardenvlees ingewreven 
met een mengsel van verschillende zoutsoorten 
om het dan minstens 4 weken te laten rijpen, tot 
het zout tot in de kern is doorgedrongen. Daarna 
wordt het gedurende 11 uur gedroogd en vervol-
gens kort gerookt boven blokken beukenhout. Na 
het roken wordt het vlees vacuüm verpakt en ver-
kocht.

Kristof Peeters: “Eigenlijk vind ik dat paardenvlees 
veel in zich heeft om trendy te zijn, ook omdat het 
niet vet is. Het is wat verdwenen uit onze eetcul-
tuur, maar bv. broodjeszaken zouden wel eens suc-
ces kunnen hebben met een broodje gerookt paar-
denvlees en tuinkers.”

Door de bereidingswijze – en misschien ook door 
de herkomst – ontstaat al eens verwarring tus-
sen gerookt paardenvlees en filet d’Anvers. Als 
je in sommige streken filet d’Anvers vraagt bij 
de slager, krijg je paard. Het geeft nog maar 
eens aan hoe Antwerps het wel is en waarom 
Equinox wellicht niet op een andere plek kan 
bestaan. 
Over de naam van het bedrijf bestaan trouwens 
ook wat misverstanden. 
Kristof Peeters: “Het eerste deel komt van equus, 
het Latijnse woord voor paard. Omdat wij ook be-
zig zijn met conserven, denken mensen wel eens 
dat daarvan het achtervoegsel –inox komt. Maar 
dat is helemaal niet zo. De stichters vonden Equi-
nox gewoon een mooie naam. Het woord betekent 
eigenlijk: het tijdstip in het jaar waarop de dag en 
de nacht even lang zijn. Daar moet je verder niets 
achter zoeken.”

Die dag in het jaar valt steeds rond 20 maart en 
rond 23 september. Wellicht is het voortaan 
toepasselijk als dat met vlees van Equinox gaat 
gepaard.

“Een tijdlang werd paardenvlees
zelfs ingevoerd in Benidorm, 
speciaal voor de Antwerpse 
toeristen.”



Familiebedrijven zijn per definitie een bron van verhalen en 
geschiedenis. De familiesaga is er verweven met de histo-
riek van het bedrijf. Koffie Verheyen uit Deurne is daarvan 
een schoolvoorbeeld.  De huidige zaakvoerders zijn erop 
gebrand om die familiale identiteit te bewaren.
Tussen de talrijke Antwerpse koffiebranderijen - denk maar 
aan onder meer Mokafina, Vascobelo, Beyers - is Verheyen 
bovendien de enige die een officiële erkenning voor een 
streekproduct in huis heeft. Die kreeg het bedrijf voor zijn 
Amberes koffie.

Marc Verheyen: “De naam Amberes slaat op de Antwerpse 
mengeling. Zo’n 30 jaar geleden was ik op vakantie in Gran 
Canaria. Ik was wel op vakantie, maar zat toch nog met koffie 
in mijn hoofd. Ik wou een koffie op de markt brengen, die is 
geënt op de Antwerpse smaak. De naam café d’Anvers was al 
door mijn hoofd gegaan, maar ik wou een Antwerpse koffie 
die niet Frans klinkt. Zo is tijdens die vakantie de naam voor 
die mengeling gekozen: ‘Amberes’, de Spaanse naam voor Ant-
werpen.”

Amberes koffie wordt samengesteld uit Zuid-Amerikaanse 
en Afrikaanse koffiesoorten. Je zou je dus gaan afvragen 
hoe die een Antwerps streekproduct kan zijn. Maar kof-
fie is wel degelijk streekgebonden. Iedere regio heeft zijn 
eigen smaak en daaraan gerelateerd zijn eigen manier van 
branden. 

Marc Verheyen: “Koffie is ontegensprekelijk een streekpro-
duct. De bonen die worden gebruikt, de herkomst, de wijze 
waarop wordt gemend en de wijze waarop wordt geroos-
terd, verschillen in Vlaanderen van streek tot streek. Ook 
in onze buurlanden trouwens. Dat is historisch zo gegroeid.  
Elk land haalde lange tijd koffie uit de eigen kolonies. Wat het 

Amberes
unA tAzA de confort
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“ Met waarden is het zo: 
als je ze uitgevonden 
hebt, gaan ze verloren. 
Als ze van binnenuit 
komen, gaan ze niet 
verloren. Maar je moet 
ze evengoed bewaken.”

mArc veHeyen, 
derde generatie Koffie Verheyen
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roosteren betreft, zie je dat hoe zuidelijker je gaat 
in Europa, hoe donkerder er wordt geroosterd. Hoe 
Noordelijker en Oostelijker, en ook in Griekenland, 
hoe lichter er wordt gebrand.”

Die Europese smaakverschillen komen samen in 
Vlaanderen en vormen hier een lappendeken, 
verspreid over de verschillende regio’s.
Marc Verheyen: “Je ziet dat in Limburg bonen 
worden gemengd die dezelfde herkomst hebben als 
de bonen die worden gebruikt in Duitsland, of op 
zijn minst er sterk op lijken.

In West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen 
worden dan weer bonen gebruikt die lijken op, of 
die dezelfde zijn als die van Noord-Frankrijk. Daar 
wordt ook donkerder geroosterd.
Dat heeft er dan weer mee te maken dat koffie bij 
ons een exportproduct bij uitstek is. 
Waar vind je in Vlaanderen koffiebranderijen? Dat 
is rond de haven, Antwerpen dus, en bij de grenzen 
met Nederland, Duitsland en Frankrijk. Koffie is 
lang een smokkelwaar geweest. Kempense smok-
kelaars gingen boter in Nederland halen en brach-
ten koffie naar daar. Koffie was hier goedkoper en 
dat is het min of meer nog steeds. Dat heeft er dan 
weer mee te maken dat hier zoveel branderijen zijn 
overgebleven. In Nederland heb je misschien nog 
10 koffiebranderijen. Bij ons nog een 60 à 70-tal. 
In Frankrijk nog amper 7.”
Wat de Amberes koffie anders maakt dan de an-
dere, heeft te maken met de manier van roos-
teren. Verheyen vergelijkt het graag met een 
gebakken stuk vlees.
Marc Verheyen: “Twee minuten is saignant en ze-
ventien minuten is à point. Koffie moet à point zijn.
Het roosteren ontwikkelt de smaak. Een boon die 
twee minuten is geroosterd, heeft weinig smaak. 
Eén die zeventien minuten is geroosterd, geeft al 

haar aroma af. Als dat een goede boon is, dan 
proef je ook de complexiteit van dat goede. Maar 
er wordt vaak op twee minuten geroosterd, omdat 
men dan ook de slechtere bonen kan gebruiken. 
Dan proef je niet dat ze minder goed zijn.”

Wie het rijke familieverleden achter Verheyen 
Koffie wil leren kennen, verwijzen we graag 
naar de rustieke koffiewinkel in de hoofdzetel 
aan de August van de Wielelei in Deurne. Daar, 
op nummer 15, heeft de familie Verheyen zo’n 
twintig jaar gewoond, maar gaandeweg is het 
huis helemaal in beslag genomen door de bran-
derij, pakkerij en bureaus. Het bedrijf is onder-
tussen een speler met verscheidene vestigingen 
in Vlaanderen, maar door zijn familiaal karakter 
maakt het ook nog steeds deel uit van de buurt. 

Marc Verheyen: “We hebben hier in de branderij al 
een nieuwjaarsfeest gehad voor de buurt. Maar het 
grappige is: het zijn niet onze buren die hier naar 
de winkel komen. Tegelijk is de kruidenier hier in 
de buurt wel onze beste klant. Ze gaan onze koffie 
liever daar halen dan hier. Hoe dat komt? Ik denk 
omdat het dan wat anoniemer is. Hier ziet iemand 
wat je koopt en hoeveel je koopt. Als je in de super-
markt het goedkoopste pak koffie kiest, dan merkt 
niemand dat op. Zo zit een mens in elkaar, he. Ik 
vind het best. We behandelen elkaar met respect 
en dat blijft een van de pijlers binnen ons bedrijf.”

“Je geraakt erdoor 
gepassioneerd omdat het zo’n 
basisproduct is.”



Als er één Antwerps product is waarrond een waas van mysterie 
hangt, dan is het wel Seefbier. De geschiedenis van dit Ant-
werpse bier is nogal … troebel. 
Nochtans was dit bier van in de 19de eeuw tot voorbij de Eer-
ste Wereldoorlog immens populair. Het werd gebrouwen door 
een honderdtal kleine en grote brouwers. En toch is het moei-
lijker om een recept van dat bier vinden dan om de Antwerpse 
ring te sluiten.
Die geheimzinnigheid wordt alleen maar erger wanneer 
Hendrik Verlinden, gistingstechnoloog en technisch raad-
gever van de paters van Westmalle, in 1916 een boek pu-
bliceert over Belgische bieren. Daarin staat een beschrijving 
met receptuur van alle bieren, behalve van Seefbier. Ver-
linden krijgt daarvan geen recept te pakken. Over het bier 
zelf is de man anders bijzonder enthousiast: “De Seef is het 
bier der toekomst”, schrijft Verlinden. Wat wel kan worden 
afgeleid uit historische bronnen, is dat Seefbier in het laat-
ste kwart van de 19de eeuw wijd verspreid was, ook buiten 
Antwerpen. 

Het seefbier werd ook wel de ‘champagne van de arme luizen‘ 
genoemd,  omdat het door zijn toegankelijke prijs sterk in trek 
was in volkse en vaak armere wijken. En zo kreeg de Seefhoek 
zijn naam: in die tijd een nieuwe wijk, bevolkt door veelal ge-
lukzoekers die vanaf 1860 het platteland ontvluchtten en werk 
vonden in de haven of bij de spoorwegen. De buurt stond be-
kend om de vele kroegen en danszalen die voor het nodige 
vertier zorgden, en waar het Seefbier vlot vloeide. Het was de 
bierhoek van de stad, de Seefhoek.
Op gelijkaardige wijze ontstonden er ook ‘Seefhoeken’ in an-
dere gemeenten. Het bier vond zijn weg tot in de Kempen en 
tot aan de Nederlandse grens. 

Seefbier
Hoe de seefHoek AAn zIjn nAAm kwAm
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“ Ik dacht: als daar 
vroeger zoveel 
brouwerijen mee bezig 
waren, dan kan het 
toch niet dat dat recept 
er niet meer is.”

joHAn vAn dyck, 
oprichter Antwerpse Brouw Compagnie
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Seefbier krijgt een eerste knauw kort voor de Eerste 
Wereldoorlog. Op dat moment vestigen enkele 
grote industriële brouwerijen zich in Antwerpen. 
Daardoor krijgen de kleine brouwerijen, vaak famili-
ale bedrijfjes gelinkt aan een café, het steeds moei-
lijker. Tijdens de oorlog wordt het nog erger. Vanaf 
1915 eist de Duitse bezetter het koper en de paar-
den op van de kleinere brouwerijen, die zo één na 
één moeten stoppen. In de jaren ’30 wordt dan ook 
nog eens het pilsbier uit Tsjechië populair in onze 
contreien. Pils brouwen vraagt dure koelinstallaties 
en gebeurt dus alleen bij grote brouwers. Daardoor 
verdwijnen in sneltempo de oude Antwerpse brou-
werijen en met hen ook het Seefbier van de kaart. 
Het bier wordt bijna vergeten, het recept verloren 
gewaand.

Tot in 2007 Antwerpenaar Johan Van Dyck bevangen 
raakt door het idee om het Seefbier en de rijke Ant-
werpse brouwtraditie te doen herleven.
Johan Van Dyck: “Ik werkte toen al verscheidene ja-
ren in de biersector. In de stadsbibliotheek vond ik een 
boekje over verdwenen brouwerijen in en rond Antwer-
pen. Dat was voor mij een openbaring. Eerder had ik er 
nooit bij stilgestaan dat Antwerpen een verleden had 
met zoveel brouwerijen.”

Seefbier boeit Van Dyck, vooral dat raadselachtige 
recept.
“Ik dacht: als zoveel brouwerijen daarmee bezig waren, 
dan kan het toch niet dat het nergens meer te vinden is. 
Dus werd het een hobby om daarnaar op zoek te gaan. 
Ik passeerde langs het stadsarchief, langs heemkundige 
kringen en ging in bejaardenhuizen met brouwers van 
vroeger spreken. Dat was boeiend én prettig, maar het 
recept vond ik aanvankelijk niet terug. Ik zocht zelfs in 
het telefoonboek naar mensen met dezelfde naam als 
die van de familiebrouwerijen van vroeger. Die belde ik 
dan op om te vragen of ze nazaten waren en of ze nog 
materiaal hadden liggen.”

Drie jaar blijft Johan Van Dyck zoeken. Tot hij terecht-
komt bij een familie van wie de overgrootvader een 
brouwerij had in Wommelgem. Uit een schoenen-
doos halen ze een schriftje van een nog eerdere 

eigenaar van die brouwerij, waarin alle recepten 
genoteerd staan. 
“Samen met de eerder teruggevonden informatie had-
den we nu alles om Seefbier weer te kunnen brouwen. 
Maar zo’n artisanaal recept juist interpreteren, is een 
expertise op zich. Het was van rond 1875. Je las bv.: 
twee zakken van dit en een zak van dat en dan de ketel 
op volle kracht. Voor mij was het een beetje gokken: 
hoe warm moet dat dan?”

Van Dyck roept de hulp in van biercentrum Delvaux, 
een gerenommeerd wetenschappelijk bierstudie-
centrum. Dr. Ir. Filip Delvaux kan het laatste ont-
brekende stukje aan de puzzel toevoegen: de typi-
sche seefbiergist. Van Dyck besluit samen met zijn 
vrouw Karen een gewaagde stap te nemen en Seef-
bier opnieuw op de markt te brengen. Zij richten 
de Antwerpse Brouw Compagnie op. Het is klein 
beginnen, zonder al te grote financiële avonturen. 
Daarom wordt het bier in de beginfase gebrouwen 
in een Oudenaardse brouwerij met als uiteindelijk 
doel Seefbier weer in Antwerpen te kunnen brou-
wen. Het verhaal pakt gunstig uit en in zijn eerste 
jaar wint het nieuwe Seefbier al 3 gouden medail-
les. Sindsdien heeft het bier alleen maar aan popu-
lariteit gewonnen en niet alleen in Antwerpen. Zelfs 
in de VS, Japan, Nederland en het Verenigd Konink-
rijk wordt het fel gesmaakt. Het bleek dus toch een 
goede keuze om op Seef te spelen.
Seefbier is een troebel blond bier van hoge gisting, 
met hergisting op fles. Het wordt gebrouwen uit 
een mengsel van 4 granen (boekweit, haver, tarwe 
en gerst), 100% Belgische hop uit Poperinge, en 
historische brouwersgist met een rijping van 7 we-
ken. Het bier bevat 6,5 % alcohol.

“ Ik vond het wel mooi dat wat 
ooit het bier was van de arme 
luizen, 100 jaar later wordt 
voorgesteld in het stadhuis met 
de burgemeester erbij.”



Kaas en bier vormen de perfecte match. Dat zullen kaas- en 
bierkenners met overtuiging bevestigen. Alvast één geslaagd 
huwelijk tussen kaas en bier kan worden geproefd in de vorm 
van De Koninck bierkaas. Toegegeven, hij wordt in Oost-
Vlaanderen gemaakt, maar toch kan het haast niet Antwerp-
ser: een bol kaas op basis van het Bolleke, bedacht door Van 
Tricht – de Antwerpse kaasaffineurs, gevestigd in Antwerpen 
en Berchem, in de gebouwen van brouwerij De Koninck nota 
bene. Waar vroeger de flesjes werden gebotteld, rijpt nu de 
kaas.

Frédéric Van Tricht: “veruit de meeste bierkazen, zijn kazen die 
werden gewassen met bier. Wij wilden nog een stap verder gaan. 
Bij de kazen die met bier worden gewassen, is de biersmaak ei-
genlijk maar beperkt. De kaas gaat in een bad met bier, of wordt 
ingesmeerd met bier. Dat heeft wel wat invloed op de korst en op 
de smaak vlakbij de korst, maar het gaat niet verder in de kaas. 
Wij zijn op zoek gegaan naar een producent die voor onze kaas 
ook bier gebruikt tijdens de productie. Kort gezegd komt het 
erop neer dat in het productieproces de melkwei wordt vervan-
gen door bier en dat de wrongel in dat bier wordt gedoopt. De 
biersmaak gaat dan over in heel de kaas. Zo is de De Koninck kaas 
er gekomen. “

Van Tricht zet voluit in op de combinatie kaas en bier. Zijn stel-
ling is dat we het gewoon zijn om rode wijn bij kaas te schen-
ken, maar dat ze daarom nog niet samenhoren. De tannines 
van de wijn vechten met het romige van de kaas. Witte wijnen 
zijn al iets geschikter, omdat hun zuren dat romige beter com-
plementeren. Maar bieren zijn volgens Van Tricht ideaal.
Zoon Frédéric beaamt. “Kaas is een vet product. Bij het eten 
ervan krijg je een vetlaagje rond je mond. De bitterheid en 
CO2 van het bier breken door dat laagje vet, zodat je de 

Van Tricht
de mAn dIe Brood zAg In kAAs
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“ Was Frankrijk een 
bierland, dan dronken 
we nu gegarandeerd bier 
bij onze kaas in de plaats 
van wijn. In een abdij 
worden toch ook kaas en 
bier gemaakt?”

frédérIc vAn trIcHt, 
tweede generatie kaasaffineur Van Tricht
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twee smaken – zowel het bier als de kaas - beter 
proeft. Ook omdat bieren je mond verfrissen en je 
smaakpalet verschonen.”
De stelling van Van Tricht is: Was Frankrijk een 
bierland, dan dronken we nu gegarandeerd 
bier bij onze kaas in de plaats van wijn.

In 2010 verkoos de Wall Street Journal Van Tricht 
tot beste kaaswinkel van Europa. Wie had dat 
veertig jaar eerder kunnen denken? Want het 
idee dat Van Tricht kaasaffineur ging worden, 
is maar langzaam gerijpt.

Michel Van Tricht: “In 1970 besloten mijn grootou-
ders langs vaders kant om naar Berchem te komen 
en er een delicatessenzaak te beginnen. Ze hadden 
toen ook al wat kaas in het assortiment, maar niet 
veel. Dat was echt bijzaak. Zij waren op dat mo-
ment al de 50 ver voorbij en in 1978 was de tijd 
gekomen om op rust te gaan. Ze hebben toen her-
haaldelijk gevraagd aan mijn ouders om de zaak 
over te nemen, maar die zagen dat niet zitten.  Tot 
er een kandidaat-overnemer kwam... Toen zegden 
mijn ouders: Kom, we gaan dat doen. Hun eerste 
investering was de installatie van een kaastoog 
in de zaak, omdat ze meer met kaas wilden gaan 
doen. Een importeur uit het Brusselse leverde in die 
tijd wat kazen. Maar mijn vader wou graag ‘op de 
baan’ blijven. Hij zocht dus eigenlijk een reden om 
ook weg te kunnen. Hij had wat relaties bij restau-
rants, dus daar kon hij al leveren. En zo is het stil-
aan gegroeid tot wat het nu is.”

Van iemand die er aanvankelijk weinig kaas van 
heeft gegeten, groeit van Tricht uit tot spe-
cialist. Gaandeweg gaat de zaak werken met 
meer importeurs, ook uit Frankrijk. Michel Van 
Tricht wil op een gegeven moment ook zelf ka-
zen gaan rijpen. Hij zet de stap om wekelijks 
naar Rungis (bij Parijs) te rijden, waar de groot-
ste voedingsmarkt van Europa is. Daar zal hij 
producenten ontmoeten en specialiteiten ont-
dekken. 

Ondertussen groeit de zaak en ondergaat ze enkele 
verhuizingen en gedaanteveranderingen. 

Vandaag vinden klanten Van Tricht in de Fruit-
hoflaan in Berchem. De bekroonde winkel pakt 
uit met een 11 meter lange toonbank met kazen 
en een ‘cheese & wine bar’ om een en ander ter 
plaatse al te proberen of te degusteren.
In het gebouw van De Koninck in Antwerpen rij-
pen ondertussen de kazen.

Frédéric Van Tricht: “Wij zijn ondertussen de vroeg-
markt in Parijs ontgroeid. Nu gaan we regelmatig 
op zoek naar kleine producenten, die hun kazen 
normaal alleen op de lokale markt aanbieden. Die 
kazen halen wij naar hier om ze in de meest ideale 
omstandigheden mooi aan te rijpen. Daarvoor heb-
ben we acht verschillende rijpingskasten, elk met 
hun eigen klimaat en eigen temperatuur. Sommige 
Franse boeren leveren alleen aan ons.Maar er zijn 
ook goede producenten dichter bij huis zoals de gei-
tenboerderij Polle in Lichtaart. Die maken fantas- 
tische kazen en we hebben samen ook al een  
product ontwikkeld. Mijn vader had hen gevraagd om 
eens een geitenkaas te maken die wat meer Frans ge-
oriënteerd is. En zo is de Neteling geboren. Waarom 
Neteling? Simpel, de Nete loopt daar vlakbij.”

Van Tricht gaat steeds op zoek naar artisanale pro-
ducenten die werken met rauwe melk. Dat is voor 
de kaasaffineurs van het grootste belang.

Frédéric Van Tricht: “Supermarkten kiezen voor ge-
pasteuriseerde kazen, omdat die minder evolueren. 
Die blijven constanter van kwaliteit en structuur en 
hebben dus veel minder opvolging nodig. Je kunt ze 
gewoon laten liggen. Door te pasteuriseren, maak je 
de slechte bacteriën kapot, maar ook de goede die 
de smaak ten goede komen. Kazen met rauwe melk 
hebben meer smaak, meer diepgang.”



“Ik ben heel graag beenhouwer. Zelfs collega’s kunnen het soms 
niet vatten dat ik zo graag werk, dat ik dit zo graag doe. Maar 
vlees is zo boeiend, de mogelijkheden zijn onuitputtelijk.”

Wie met Peter Van de Weyer aan de praat raakt, voelt zijn 
passie voor het vak. De slager uit Kapellen heeft maar 
liefst vier erkende streekproducten in de aanbieding: Sint-
Antoniusbeuling, Kempische gedroogde hesp, Kempische 
gerookte boerenhesp en grijze frut. Grijze wat?

Het woord frut slaat alvast niet op hoe Antwerpenaars ‘friet’ 
uitspreken. Ook de Gazet van Antwerpen is niet betrok-
ken. Je moet het zoeken bij de dialect-uitdrukking ‘in frut 
vaneen’, wat zoveel betekent als ‘helemaal stuk’.
Grijze frut bestaat uit stukken vlees die eerst in een stoof-
pot langzaam worden gegaard, daarna vermalen en ver-
mengd met bouillon en tot slot gekruid met zout, peper en 
muskaatnoot. Zodra het gerecht is opgesteven, is de grijze 
frut klaar. ‘Grijs’ omdat het vlees een beetje grijs wordt 
onder invloed van het toegevoegde keukenzout. Je eet 
grijze frut bij de boterham, of in blokjes met wat mosterd 
bij een pint.
Je kunt het vergelijken met kop, maar dan zonder de gela-
tine. Daarom moet je frut ook koel serveren, anders wordt 
hij te lopend.

De geschiedenis achter dit streekproduct is een schoolvoor-
beeld van de wisselwerking tussen stad en platteland. 
Peter Van de Weyer: “Dorpen als Kapellen, Hoevenen, Sta-
broek en Merksem waren lange tijd de voorraadschuur van 
Antwerpen. Hier zaten veel landbouwers. Bovendien hield vrij-
wel iedereen thuis varkens. De producten die het meeste geld 
opbrachten, zoals ham, gingen naar de stad. De dorpelingen 
hier aten het resterende vlees. Zo zijn beuling en frut ontstaan.”

Grijze frut
de LAAtste der moHIkAnen
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“ Het verschil met kop is 
dat kop gelatine heeft.”

peter vAn de weyer,
derde generatie slager

Zie recepten op p. 100, 102, 104
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Vrijwel iedere huisvrouw had haar recept voor frut. 
Het is verrassend dat een gebruik dat zo was inge-
burgerd, vanaf de jaren ’50 en ’60 zo snel terugliep 
en ondertussen compleet is verdwenen.
Peter Van de Weyer: “Mensen begonnen het beter 
te krijgen en het was de moeite niet meer om zelf 
varkens te houden. Maar voor de oorlog was het heel 
normaal dat in vele huizen een pot frut stond. De po-
ten, de kop en de staart van het dier werden de hele 
nacht op de stoof gezet. ’s Morgens werd het vlees 
dan uitgebeend en verder verwerkt. Het vlees werd 
in potten gestort en in de kelder afgekoeld. Vandaag 
verwerken wij in onze frut kopvlees en hammetjes. 
En we gebruiken nu een ketel, zodat het vlees gaart 
aan een constante temperatuur. Zo kunnen we de 
voedselveiligheid garanderen. De frut die we vandaag 
verkopen, is ook niet meer zo zout en zo vet als de oor-
spronkelijke.”

Van de Weyer is een van de weinige slagers die vrij-
wel al zijn charcuterie zelf maakt. Een traditie die 
het al drie generaties volhoudt. Net als de recep-
ten, uiteraard aangepast aan de voedselnormen 
van vandaag, waar Peter Van de Weyer onverzet-
telijk aan vasthoudt.”
“De voorbije decennia is vrijwel iedereen ham gaan 
maken volgens de zuiderse methode. Slagers van bij 
ons wilden zich meten met de makers van de Par-
maham, Serranoham en dergelijke. Dat werd gezien 
als de te volgen weg. Die hamsoorten zijn droog ge-
zouten. Maar dat is niet van hier. Ik begin nog steeds 
met het vlees een pekelbad te geven. Pas daarna 
wordt het gedroogd of gerookt. Het ene is niet beter 
dan het andere, maar de smaak verschilt wel. Dat 
geldt trouwens voor al mijn producten. Ik zeg niet 
dat wat ik maak beter smaakt, maar het is zeker 
anders. En kijk, we zijn met onze hespen toch twee 
keer internationaal kampioen geworden op de drie-
jaarlijke beurs Slavakto in Zwolle, Nederland. Daar 

deden ook slagers mee uit onder meer de VS, Japan 
en Denemarken. ”

Het zit bij de Van de Weyers in de genen om niet in 
de rij te lopen. Ook vader Van de Weyer ging zijn 
eigen weg toen de Antwerpse beenhouwersbond 
de Sint-Antoniusbeuling lanceerde. Dat was in de 
jaren ’60. Slagers zagen toen klanten wegtrekken 
naar de opkomende supermarkten. De beenhou-
wersbond wou daarom een product lanceren dat 
alleen maar bij de ambachtelijke slager te koop 
was: Sint-Antoniusbeuling, naar de patroonheilige 
van de slagers die wordt gevierd op 17 januari. 

Peter Van de Weyer: “De slagers hadden een feestelijke 
beuling bedacht: goede zwarte pens, waarvan de vul-
ling werd verrijkt met calvados en rozijnen. Maar mijn 
vader vond die calvados niet zo lekker. Die maakte het 
vlees te zoet naar zijn smaak. Dus is hij met een ande-
re drank aan de slag gegaan. Maar ik zeg niet welke.”

Een tijdlang was Sint-Antoniusbeuling bekend in 
heel de provincie Antwerpen. Nu vind je hem al-
leen nog bij een handvol slagers. In Kapellen en-
kel in januari. Van de Weyer weet niet alleen heel 
goed hoe je vlees moet bereiden, maar ook hoe 
schaarste behoefte doet ontstaan.
“Wij maken Sint-Antoniusbeuling vanaf verloren 
maandag – dan eet men worstenbrood – tot eind ja-
nuari. Ik heb een groen publibord dat ik buitenzet om 
dat aan te kondigen en kort daarna staan ze hier al 
aan te schuiven. Daarna zagen de mensen nog vaak 
de oren van mijn kop voor die beuling, maar dan zeg 
ik: sorry ’t is weer gedaan tot volgend jaar.”

“Een pot frut werd vroeger de 
hele nacht op de stoof gezet.”



Is een ‘elixirke’ geneeskrachtig of niet? FX de Beukelaer, produ-
cent van Elixir d’Anvers, zal het alvast niet officieel zo stellen. 
Het is tenslotte geen medicijn. 
Maar toch staat de kruidenlikeur bekend als een paardenmid-
del, letterlijk. Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw had-
den tal van boeren en paardenfokkers een fles Elixir d’Anvers 
in huis als remedie tegen kolieken bij paarden. Voor een paard 
zijn die hevige krampen en samentrekkingen van de darmen 
vaak dodelijk. Maar, zo stelden de boeren vast, geef de knol 
een halve fles elixir en de volgende dag is hij weer op de been. 
In 1891 meldt de Gazet van Antwerpen dat in het jaar daar-
voor 1.500 paarden op die manier zijn genezen. Ook vandaag 
staat hier en daar nog Elixir in de stal.

Wat er ook van zij, Elixir d’Anvers is al generaties lang een vaste 
waarde in de likeurkast van veel Vlaamse huisgezinnen. En zo 
wil het bedrijf zich ook graag profileren: als een vaste waarde, 
onafhankelijk van trends die komen en gaan. 

Ivan Nolet de Brauwere van Steeland, zevende generatie in het 
bedrijf, laat zich niet uit het lood slaan door opmerkingen 
over trendy of gedateerd.
“Ze zeggen al 40 jaar tegen mij: elixir wordt gedronken door de 
huidige oma’s en opa’s en wanneer die er niet meer zijn, is het 
voor jullie gedaan. Maar na dik 150 jaar zijn we er nog steeds. 
Die oma’s en opa’s geven dat door aan hun kinderen. Elke gene-
ratie prijst het aan bij de volgende. Ik merk zelfs dat we sinds de 
eeuwwisseling weer hip zijn geworden. Dat heeft ermee te maken 
dat mensen opnieuw gevoelig zijn voor streekproducten, voor au-
thenticiteit.”

Het is 2 uur in de ochtend van 19 maart 1863 wanneer François-
Xavier de Beukelaer zijn recept eindelijk klaar heeft voor een 
nieuwe likeur met maar liefst 32 kruiden. De man heeft er op 

Elixir d’Anvers
trendy door dAt nIet te zIjn
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“ Ze zeggen al 40 jaar 
tegen mij: elixir wordt 
gedronken door de 
huidige oma’s en opa’s en 
wanneer die er niet meer 
zijn, is het voor jullie 
gedaan. Maar na dik 150 
jaar zijn we er nog altijd.”

IvAn noLet, 
gedelegeerd bestuurder FX De Beukelaer NV
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dat moment jaren van dokters- en apothekersstu-
dies opzitten en al veel opzoekingswerk verricht. 
De nieuwe drank wordt Elixir d’Anvers gedoopt. 
Hij geniet snel grote bekendheid en verwerft de 
reputatie goede digestieve en weldoende eigen-
schappen te bezitten. Op beurzen en tentoonstel-
lingen in de komende jaren krijgt Elixir d’Anvers 
gouden medailles en erediploma’s in Europa, Aus-
tralië, Afrika en de Verenigde Staten. Eén van de 
meest markante diploma’s komt van Boulogne-
sur-Mer, Frankrijk (1887) en draagt de handteke-
ning van Louis Pasteur.

Het bedrijf groeit en de eerste likeurstokerij op de 
Paardenmarkt (alweer die paarden) is al gauw te 
klein. Na vele verhuizingen bouwt FX de Beucke-
laer in 1894 een eigen stokerij aan de Haantjeslei.

Die is nog steeds het onderkomen van het bedrijf 
en ademt nog de sfeer van toen. Dit historisch mo-
nument vormt vandaag letterlijk het uithangbord 
voor het bedrijf. Want in de plaats van reclame te 
maken, organiseert FX de Beukelaer bedrijfsbe-
zoeken.
Ivan Nolet: “Onze strategie bestaat er vooral in dat 
wij jaarlijks 20.000 mensen ontvangen. Wij tonen 
wat wij maken en wij tonen wie wij zijn. Dat is ons 
voornaamste contact met de consument.”

Wie langsgaat, kijkt zich de ogen uit op de eiken 
vaten waarin de elixir rijpt, de koperen leidingen, 
kranen, thermometers, de meeste al meer dan 
100 jaar in gebruik. Ze getuigen nog van de gou-
den jaren van FX de Beukelaer: van 1890 tot aan 
de Eerste Wereldoorlog. Het lijkt wel of iedereen 
toen Elixir d’Anvers wou. In elk Vlaams café was 
het verkrijgbaar.
Rond 1913 was de firma zo groot geworden dat ze 
aan de Van Trierstraat een extra entrepot moest 
bouwen om er Elixir d’Anvers te stockeren en zo-
doende aan de vraag te kunnen voldoen.
Tot in 1919 de Wet-Vandervelde werd ingevoerd. 

Die regelde het alcoholverbruik in België en was 
een antwoord op het groeiend probleem van alco-
holisme. De wet bepaalde dat in cafés geen ster-
ke drank meer mocht worden geschonken. Bier 
mocht wel nog. Zodoende ligt die wet trouwens 
waarschijnlijk aan de basis van de Belgische bier-
cultuur. En de likeurstokers kregen het moeilijk.

Ivan Nolet: “Wij hebben toen in 24 uur tijd de helft van 
onze omzet verloren. Toch zijn we in business geble-
ven. Na de Tweede Wereldoorlog werd Elixir d’Anvers 
nog meer aan de kant gezet met de komst van de 
toen moderne dranken als whisky, gin en wodka, die 
de geallieerden meebrachten.”

Maar Elixir d’Anvers is een blijver. De drank heeft al-
tijd kunnen rekenen op een trouw publiek en elke 
hype opnieuw doorstaan.
Ivan Nolet: “In de jaren ’80 van de vorige eeuw had 
je achtereenvolgens de koffielikeuren, Batida de Coco, 
Pisang Ambon, Safari. Dat zijn modeproducten. Die 
hebben een deel van de klassieke markt ingenomen, 
maar ik ga niet investeren in iets omdat het een hype 
is. Wij willen een toekomst bouwen op iets dat vast is.”

Onthaasten is misschien wel het sleutelwoord bij 
Elixir d’Anvers. Niet alleen in de bedrijfsfilosofie. 
Ook de elixir zelf is een voorbeeld van slow food. 
Hij doet er tenslotte 5 maanden over om tot volle 
wasdom te komen. Wanneer de drank net is be-
reid, is hij nog agressief in de mond. Maar door te 
rijpen in de oude eiken vaten krijgt hij zijn afge-
ronde smaak. 

Elixir d’Anvers is altijd zichzelf gebleven. Het recept 
bleef ongewijzigd, maar er zijn wel altijd nieuwe 
toepassingen voor bedacht. De website van FX de 
Beukelaer biedt een schat aan recepten voor cock-
tails en gerechten met Elixir d’Anvers.

Ivan Nolet: “Elixir d’Anvers is gemaakt op basis van 
kruiden en gaat heel goed samen met fruitsappen. Ik 
vind de Elixir d’Anvers Daisy met verse framboos, vers 
citroensap, suikersiroop een pracht van een cocktail. 
En ik kan met vreugde zeggen van onze dranken: het 
is allemaal thuis gemaakt!”

“Het is allemaal thuis gemaakt!”



Antwerpen staat bekend als de koekenstad. De Scheldestad 
kreeg die bijnaam ruim een eeuw geleden vanwege de vele 
koekjesfabrieken die ze rijk was. Door de geur wisten reizi-
gers dat ze bijna in Antwerpen waren. Maar ook vandaag is 
het nog een koekenstad, want in Antwerpen en haar buur-
gemeenten kan je terecht voor heel diverse, markante en 
smakelijke streekgebakjes.

De Antwerpse Handjes zijn de bekendste en om het verhaal 
daarachter ten volle te smaken, moeten we eerst langs de 
ontstaansgeschiedenis van de naam ‘Antwerpen’.
Sommige bronnen beweren dat die komt van ‘Anda Wer-
pum’: diepe oever aan de Schelde, tegenover de aanwar-
sen, het aangeworpen land (aanwerp). Maar de meest ver-
spreide verklaring is de legende van Druoon Antigoon en 
Silvius Brabo. De reus Antigoon eiste een zware tol van 
alle schepen die op de Schelde voorbij voeren. Tot Brabo 
de reus kon doden, diens hand afhakte en in de Schelde 
wierp. Hand-werpen werd Antwerpen.

Als je dat weet, lijkt het geen toeval meer dat uitgerekend ie-
mand met de naam Hakker (!) een wedstrijd won met een 
koekje met geschaafde amandelen, dat we vandaag alle-
maal kennen als het Antwerps Handje. Het was inderdaad 
banketbakker Jos Hakker die in 1934 de wedstrijd van de 
‘Koninklijke Vereniging van Meester Banketbakkers van 
Antwerpen’ won om de stad een culinaire specialiteit te 
schenken.
Vandaag bereiden verscheidene bakkers Antwerpse Hand-
jes. Allemaal volgens hetzelfde recept dat de beroepsfede-
ratie inmiddels heeft vastgelegd.

Maar daartoe hoeft u zich niet te beperken. Wie houdt van 
gebak, kan in het Antwerpse werkelijk op ontdekkings-

Smullers
In de koekenstAd
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“ Ik probeerde in te 
schatten wat de 
concurrentie zou doen 
en wist dan wat ik niet 
moest doen.”

HAssAn AArAB 
van bakkerij Roché in Deurne
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tocht. Vraag bij de bakker ook maar eens naar 
Borgerhoutse Reuskens, Kontichse Kontjes, of 
Seminikoek.

De Seminikoek is een eerbetoon aan de oudste 
burger van Antwerpen, de oervader van de Sin-
joren. ‘Semini’ is de naam van een bas-reliëf dat 
is ingemetseld boven de enige nog bestaande 
poort van Het Steen. Het beeldje gold eeuwen-
lang als een vruchtbaarheidssymbool. Vrouwen 
gingen er een kind afsmeken. Bovendien ligt Se-
mini nog aan de basis van de uitroep ‘Godsjime-
nas’. Wellicht is het dat wat je roept - als je Ant-
werpse roots hebt - wanneer je de koek proeft. 
De Seminikoek is een lichtzoete koek met se-
samzaad en daarop een dunne afbeelding van 
Semini in marsepein.

En ook de huidige generatie doet haar duit - of 
beter: haar gebakje - in het zakje. Sinds 2011 
bieden verscheidene bakkers in Deurne het 
Deurns Smullerke aan: een zandgebakje met  
limoensmaak, afgewerkt met een laagje groene 
marsepein in de vorm van een boomblaadje. 
De lekkernij is ontsproten aan de geest en de 
oven van bakker Hassan Aarab.
Ook dit koekje kwam er na een wedstrijd. Die 
paste in een reeks initiatieven van de districts-
raad om het wat anomieme Deurne beter te 
profileren.

Hassan Aarab : “Ik wilde graag deelnemen aan de 
wedstrijd en probeerde eerst in te schatten wat 
mijn concurrenten zouden doen. Zo kwam ik tot de 
conclusie dat ik zeker niet moest proberen iets te 
doen met het schild van Deurne, of met de kathe-
draal of iets dergelijks. 
Tegelijk dacht ik: Deurne heeft ook veel parken en 
veel groen. En zo kwam ik tot een zandkoekje met 
limoensmaak en een marsepeinlaagje in de vorm 
van een blaadje.”

Wie de bakker achter het koekje ontmoet, proeft 
ook van de diversiteit van het Antwerpen van 
vandaag. Hassan Aarab - een geboren Antwer-
penaar met Marokkaanse roots - nam in 1994, 

toen hij net was afgestudeerd, een bakkerij over 
aan de Herentalsebaan. Hij koos er bewust voor 
om niet zijn eigen naam op de zaak te zetten.

Hassan Aarab: “Vrienden die ook een bakkerij be-
gonnen, zetten hun naam daarop, maar ik wou 
dat niet in Deurne. Ik wou niet de indruk wekken 
dat wij alleen maar een Marokkaanse bakkerij 
zijn. Dan is je doelgroep al beslist, alleen door de 
naam. En ik heb nog andere kwaliteiten. Omdat ik 
nog enkele maanden met de vorige eigenaar heb 
samengewerkt, is de naam Roché  behouden. Die 
verwijst ook nog naar koekjes met die naam. Ik kan 
niet zeggen dat we hier problemen hebben gehad 
met aanvaarding. Wij zijn Antwerpenaren. Ik heb 
wel die Marokkaanse achtergrond en cultuuur, 
maar dat heb ik altijd een verrijking gevonden: je 
hebt de twee. In de eerste plaats ben ik Antwer-
penaar.”

“Het Deurns Smullerke is nu 
al enkele jaren een succes. 
Ondertussen wordt het niet 
alleen ook bij collega-bakkers 
in Deurne vervaardigd, 
in het districtshuis wordt 
het ook aangeboden bij 
officiële ontmoetingen en als 
relatiegeschenk.”



Dat de keuken een plaats is waar oude woorden goed wor-
den bewaard, merk je zeker in het geval van de gezoden 
worst. 
Gezoden komt van het wat vergeten woord ‘zieden’. Dat 
betekent zoveel als koken. Soms hoor je het nog: hij is zie-
dend van woede. En denk ook aan waterzooi.

Gezoden worsten zijn dus gekookte worsten. Michiels maakt 
ze door mager varkensvlees te vermengen met onder meer 
kruiden, peterselie, brood en melk. Het geheel wordt fijn-
gecutterd, zoals dat in het bedrijf heet: in een grote scho-
tel met messen aan een hoge snelheid vermalen tot een 
deeg, waarin je geen vleesdelen meer ziet. Zo wordt het 
verwerkt tot worsten en dan gekookt. 
Heel kenmerkend is dat de gezoden worstjes worden be-
waard in een gelatine, in feite een bouillon die opstijft. 
De gelatine sluit de worsten af voor lucht en licht. Dat is 
nog een overblijfsel van het tijdperk dat er geen koelkas-
ten waren. Onze voorouders merkten dat, wanneer ze de 
worstjes bedekten onder de afgekoelde bouillon, die niet 
alleen langer houdbaar waren. De smaak werd er ook nog 
eens beter door!

De gezoden worst mag dan heel erg van vroeger lijken -  
Willem Elsschot heet een fervent liefhebber geweest te 
zijn - stilaan winnen de witte knakkers weer aan popula-
riteit. 
Eddy Michiels: “Ze verkopen alleen in Antwerpen. Maar tij-
dens de jaarlijkse Bollekesfeesten is toch een evolutie te zien. 
Bij onze eerste deelname kwamen er alleen oudere mensen 
naar onze stand met gezoden worst. Bij anderen schrikt die 
naam ‘gezoden’ wat af. Mensen weten niet wat dat is. Som-
migen denken dat het ‘gezouten’ betekent. Maar door die Bol-

Gezoden worst
geen zootje, weL gezoden
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“ Mijn vader heeft het 
bedrijf opgericht in de 
jaren ’50. Zijn grootvader 
was ook al actief in 
vleeswaren”

eddy mIcHIeLs, 
vleeswaren Jac. Michiels
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lekesfeesten komt het product weer wat in de be-
langstelling. Gaandeweg begint men het opnieuw 
te kennen en het valt nu ook bij een ruimer publiek 
in de smaak.”

Enige zin voor traditie is natuurlijk niet vreemd in 
een bedrijf waarachter een familie staat die al 
generaties aan vleesverwerking doet.
Eddy Michiels: “Mijn vader heeft het bedrijf 
opgericht in de jaren ’50. Het is begonnen in de 
Pothoekstraat en in de jaren ’80 verhuisd naar 
Deurne. 
Zijn grootvader was ook al actief in vleeswaren. 
Die had een zaak aan de Mechelsesteenweg. 
Ons bedrijf heet Jac. Michiels, maar eigenlijk 
heette mijn vader Willy. Iedereen noemde hem 
Jacques en dus is het dat geworden. Voor het eer-
ste logo koos hij een afbeelding van Sint-Michael 
die de draak doodt. Die doet dat met een lans in 
de plaats van met een zwaard zoals gewoonlijk 
op afbeeldingen. In zijn interpretatie heeft vader 
van Sint-Michael de eerste charcutier gemaakt. Hij 
heeft ook een merk gedeponeerd: ‘Le Meilleur’. Het 
was geen bescheiden man, zullen we maar zeggen. 
Dat merk staat nog steeds gestanst onderaan in de 
bakjes met gezoden worst. Wanneer je zo’n bakje 
omdraait om de inhoud eruit te laten vallen, blijft 
die naam in de gelei staan.”

Voor wie zelf aan de slag wil met gezoden worst: 
dit Antwerps gerecht kan koud of warm worden 
gegeten. De traditionele manier om de worstjes 
klaar te maken, is ze verwarmen, mét de bouil-
lon, in een kleine kookpot op een zacht vuur-
tje. Je serveert ze dan in een diep bord met wat 
mosterd, augurkjes en uitjes. Maar je kunt de 
worstjes ook bakken in de pan, in hun geheel of 
in schijfjes. 

Wie trouwens nog niet gelooft dat de gezoden 
worst weer aan een opmars bezig is, moet maar 
eens in Ekeren gaan kijken. Daar is in 2010 het 
‘Broederschap Van De Gezoden Worst’ opge-
richt.
Het is eigenlijk een onderafdeling van gansrij-

dersvereniging ‘De Lustige Gans’. Op zich ook 
weer een traditionele vereniging die in 2007 
opnieuw in het leven is geroepen na een diepe 
winterslaap van wel 70 jaar. Ieder jaar in decem-
ber maakt een 15-tal leden bij een plaatselijke 
slager enkele tientallen gezoden worsten vol-
gens het traditionele recept, om ze één of twee 
dagen later tussen pot en pint te nuttigen. Dat 
valt goed in de smaak, dus de traditie houdt 
vooralsnog goed stand. 

Eddy Michiels: “Ik wil het blijven produceren. Ener-
zijds uit traditie, maar ook omdat het nog steeds 
goed past in het totale gamma van ons bedrijf. 
De productie van worsten in allerlei vormen is be-
langrijk voor ons, zelfs al behalen we met de ge-
zoden worst geen spectaculaire verkoopcijfers. Een 
bedrijf is ook altijd in beweging. Zo verkopen we 
ondertussen heel wat afgeleide producten. Vooral 
de mini-versie van de gezoden worst is in trek. Die 
wordt vaak gebruikt bij gourmet-avonden. Ook 
een bekende hotelketen is een grote afnemer. Onze 
kleine gezoden worstjes komen dan terecht op het 
ontbijtbuffet van tientallen hotels.”

Zo blijkt een vergeten product toch nog alom- 
tegenwoordig te zijn. Of zoals een oude uitdruk-
king zegt: “Ze zitten er gezoden en gebraden”: 
ze zijn er kind aan huis en ze eten er elke dag 
heerlijk van. 

“ Gaandeweg begint men het 
opnieuw te kennen en het valt 
nu ook bij een ruimer publiek 
in de smaak.”

eddy mIcHIeLs, 
vleeswaren Jac. Michiels



“Maar dat is rogge, verdomme!” Die uitroep van een boze 
bakker, toen een klungelige bakkersgast per vergissing ro-
zijnen mengde onder het deeg voor roggebrood, zou aan 
de oorsprong liggen van het roggeverdommeke. Toch is dit 
maar één van de twee verhalen over de oorsprong van het 
brood. Het andere neemt ons terug naar de 15de eeuw en 
Pieter Pot. Hij was een Nederlandse zakenman die zich na 
vele reizen in 1415 in Antwerpen vestigde. Om aanvaard 
te geraken door de Antwerpse elite liet hij uit zijn hangars 
rogge aanvoeren om brood te maken voor de verdoem-
den. De verdoemden waren de ongelukkigen die opgeslo-
ten zaten in de kerkers van Het Steen. De broodjes van 
Pieter Pot kregen al gauw de naam ‘roggeverdommeke’ en 
de Dordrechtenaar werd een prominente sinjoor. Om zijn 
brood ook bij de burger in de smaak te doen vallen, werden 
er nog krenten aan het deeg toegevoegd. 

600 jaar later kan je in Antwerpen nog altijd een roggever-
dommeke bestellen. Het team van Bakker Goossens in de 
Korte Gasthuisstraat bakt er nog elke dag. Patrick Goos-
sens zweert bij de traditionele ambachtelijke werkwijze. 
Net zoals zijn vader, zijn grootvader en zijn overgrootvader 
al roggeverdommeke maakten, op deze zelfde plek.
Patrick Goossens: “Roggeverdommeke is nog altijd populair 
bij jong en oud. Omdat het een eenvoudig goed product is. En 
als het goed gemaakt is, dan is het ook gewoon lekker.”

Wat ‘goed gemaakt’ dan inhoudt? Dat blijft vooral eigen 
aanvoelen van elke bakker. Die kan zelf nog een beetje 
schipperen met de hoeveelheid die hij van elk ingrediënt 
gebruikt: eerst roggebloem, dan wat witte bloem erbij. 
Maar dan komt het: traag en lang kneden. Daarna gaat er 
nog zout bij, gist en natuurlijk de rozijnen, of krenten, ook 

Roggeverdommeke
verdomd Lekker
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“ Je moet vooral de tijd 
nemen voor het kneden 
en rusten. Ik wil zeker de 
industriële producten niet 
afkraken, maar het is 
gewoon iets anders.”
pAtrIck goossens, 
achterkleinzoon van de stichter Philippe Goossens
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weer naar keuze. Het onderscheid zit echt in het 
trage mengen waardoor er genoeg lucht door-
heen het deeg gaat. En dan is het rijzen, rusten, 
rijzen, rusten …  om tenslotte in de oven te gaan.
Alweer zie je dat het nemen van tijd bij dit pro-
duct de cruciale factor is. 

Goossens: “Dat is gewoon keiharde wetenschap.  Je 
moet vooral de tijd nemen voor het kneden en la-
ten rusten. Dat geeft specifieke rijzingsprocessen. 
Die geven bepaalde smaak-, kleur-, en geurstoffen 
af en zo wordt de uiteindelijke smaak bepaald. Ver-
snel of vertraag je die processen, dan krijg je een 
ander product.”

Patrick Goossens is eigenlijk historicus van op-
leiding. Hij studeerde af in de jaren ’80, een 
periode gekenmerkt door grote werkloosheid, 
waarin er voor een geschiedkundige geen jobs 
te vinden waren. Daarom stapte hij als vierde 
generatie in de bakkerij. Voor een historicus ge-
lukkig een bedrijf waar al een hele geschiedenis 
aan vasthing.

Patrick Goossens: “De zaak is in 1884 opge-
richt door mijn overgrootvader. Die kwam uit  
Zichem. Hij ging eerst in de leer bij een bakker 
aan de Keyserlei. Dan vond hij dit pand hier dat 
al een bakkerij was. Volgens de familieverhalen 
heeft hij nog heel lang moeten werken om de kel-
der uit te diepen die vol as lag van de houtoven. 
Wanneer in de eerste jaren van de 20ste eeuw 
elektriciteit in Antwerpen komt, zorgt hij voor 
aansluiting en koopt hij machines, zoals een Wer-
ner & Pfleiderer kneedmachine. Voordien werd 
alles nog met de hand gedaan. In de jaren ’30 
vernieuwt mijn grootvader de bakkerij opnieuw 
tot een echte modelbakkerij. In die jaren stonden 
machines nog altijd ten dienste van de mens. De 
machine was er om het werk te verlichten en niet 
om het te versnellen, of te veranderen. Het con-
cept bleef nog hetzelfde. Tijd speelde geen rol.  
De Tweede Wereldoorlog moet een zware periode 
zijn geweest. Er was er geen gist en geen bloem. 
Clandestien werd er nog wel wit brood gebakken. 

Mensen brachten eigen bloem, die ze zelf hadden 
gezeefd. Op gevaar van eigen leven, want zoiets 
was absoluut verboden.” 

Doorheen het voortschrijden van tijd, kennis en 
producten, blijft Goossens zijn roggeverdom-
meke maken op de tradionele, ambachtelijke 
wijze met één simpele reden: dat geeft volgens 
de bakker het lekkerste resultaat.

“Het wordt steeds moeilijker om de werkwijze van 
traag produceren te verenigen met de loonpolitiek 
van vandaag. En je hebt nu eenmaal medewerkers 
nodig met vakkennis en ervaring, ook om met 
zo’n oven te werken. Mensen zijn hier niet zomaar 
vervangbaar. Ik weet niet hoelang het nog moge-
lijk blijft om ambachtelijke producten te maken. 
In Frankrijk is de term beschermd. Daar moet een 
ambachtelijk brood zijn gemengd, gekneed, gere-
zen, gebakken en verkocht op dezelfde plek. Daar 
dus geen halfafgewerkte fabricaten die ingevroren 
binnenkomen dan worden afgebakken.” 

Patrick Goossens zweert bij 
de traditionele ambachtelijke 
werkwijze.



Een Amerikaanse keten van winkels die thee en thee-acces-
soires verkopen, zweert bij de kandijsuiker van Candico. 
’The Dark Belgian Candi Sugar’, of ‘Rock Sugar’, zoals hij 
daar wordt genoemd, sluit perfect aan bij het natuurlijke 
imago dat een dergelijk bedrijf wil uitstralen. Ook andere 
klanten uit de hele wereld zijn in Merksem beland, juist 
omdat daar nog op een natuurlijke wijze wordt geprodu-
ceerd, net als 500 jaar geleden.

Je hoort het bevestigd uit de mond van Pierre Neefs, kwali-
teitsverantwoordelijke bij Candico: “De productie van kan-
dijsuiker is nog steeds een natuurlijk proces. We proberen het 
basisrecept van eeuwen geleden te behouden. We vertrekken 
van zuivere suiker om daaruit zuivere kandij te halen.”

1508 wordt algemeen aangezien als het jaar waarin het 
verhaal van de kandijsuiker in Antwerpen begint. Eerder 
waren er wel al Venetiaanse galeien die suikerrietvrachten 
naar de Schelde-oevers voeren, maar vanaf 1508 begint de 
suikerrietverwerking in Antwerpen op grote schaal. Vanaf 
dan komen er schepen aan met suikerriet dat in Madeira is 
gewonnen. Antwerpen is de eerste Europese stad die sui-
ker invoert. Gedurende heel de 16de eeuw is er een intense 
suikerriet-trafiek van het Portugese eiland naar Antwer-
pen. Als betaalmiddel nemen de boten in de andere rich-
ting vaak kunstwerken mee. 
Daarom vind je op Madeira veel verwijzingen naar Antwer-
pen: in straatnamen, op wapenschilden, zelfs in schilderin-
gen op het altaar en het plafond van de Kathedraal van 
Funchal. De Vlaamse verzameling kan er nog altijd bezich-
tigd worden in het museum van heilige kunst.

Tijdens de 16de eeuw tot ver in de 17de eeuw was Antwerpen 
het grootste suikerverwerkingscentrum ter wereld. De 

Kandijsuiker Candico
tHe orIgInAL
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“ We proberen het 
basisrecept van eeuwen 
geleden te behouden”. 

peter vAn veLtHoven, 
meestergast Candico

pIerre neefs, 
kwaliteitsverantwoordelijke Candico
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Antwerpse Suikerrui ontleent zijn naam aan de 
vele raffinaderijen en suikerbakkers die er in die 
tijd gevestigd waren. Die maakten kandijsuiker 
van het suikerriet, volgens een methode die in 
Antwerpen was ontwikkeld. In die tijd was sui-
kerriet nog heel onzuiver. De lange zeereis deed 
het suikerriet bovendien vaak gisten, zodat het 
gewas helemaal ongeschikt was voor consump-
tie. Maar daar wisten ze in Antwerpen wel wat 
op te vinden. De suiker werd opgelost in water 
en gekookt. Het stroperige mengsel werd daar-
na uitgestort in kuipen om af te koelen. Die kui-
pen waren voorzien van draden of platen waar-
aan het suikermengsel ging vastkleven. Stilaan 
werd het hard en vormden zich kristallen: de 
kandijsuiker.

500 jaar later doet Candico nog precies hetzelfde. 
Alles is nu natuurlijk gemechaniseerd en geper-
fectioneerd. Candico maakt inmiddels ook deel 
uit van de Tiense suikerraffinaderij.
Maar de methode en het vakmanschap om kan-
dijsuiker te maken zijn onveranderd gebleven. 

Peter Van Velthoven maakt ondertussen al dik 
drie decennia deel uit van die geschiedenis. 
Hij beheert de planning van de enorme bakken 
waarin de kandijsuiker zich vormt.
Peter Van Velthoven: “We hebben 24 bakken met 
platen erin, waarin telkens ongeveer 19,5 ton si-
roop gaat. Dat gebeurt bij elke bak op een ander 
moment, zodat de productie kan blijven doorgaan. 
Wanneer die siroop in die bak zit, moeten we 3 
weken erafblijven. In die periode kan het mengsel 
zich kristalliseren tot kandijsuiker. Die wordt dan 
manueel van de platen geklopt.”

Vandaag wordt de kandijsuiker niet meer ge-
maakt met rietsuiker, maar met bietsuiker. Die 
heeft zijn intrede gedaan in de tijd van Napo-
leon, toen door spanningen tussen Napoleon 
en Engeland nauwelijks nog goederen in en uit 
de havens van het vasteland geraakten. Napo-
leon liet wetenschappers op zoek gaan naar een 
alternatief. De suikerbiet bleek een waardige 

vervanger én goedkoper omdat die ter plaatse 
kon worden geteeld. Bietsuiker hield stand, ook 
na de continentale blokkade, en palmde stilaan 
bijna de hele sector in. Ook voor het maken van 
kandijsuiker zijn riet- of bietsuiker evenwaardig. 

Wie de productiesite in Merksem bezoekt, raakt 
haast bedwelmd door zoveel suiker. Tijdens het 
productieproces dwarrelt er fijn suikerstof op 
van de lopende band, waardoor je hier en daar 
zelfs suiker ademt.

Pierre Neefs: “Wij ruiken dat niet meer. Het hoort 
er gewoon bij. Maar we merken het wel als we er-
gens anders komen. Ik was al eens in een andere 
suikerfabriek en daar viel het me op dat het er erg 
naar bieten ruikt. Bij ons is het meer een karamel-
geur.”

Van hieruit vertrekt de kandijsuiker, nog steeds 
een origineel en uniek Antwerps product, naar 
klanten uit alle windstreken. Daarmee behoudt 
Antwerpen nog een beetje zijn oude reputatie 
als wereldcentrum van de suiker. Want de slag-
zin waarmee Candico zijn kandijsuiker aan de 
man brengt, mag je gerust voor waarheid ne-
men: ‘The Original since 1508’. 

In de 16de tot de helft van de 
17de eeuw was Antwerpen het 
wereldcentrum van de suiker.



Imker is een ideaal bijberoep. Flauwe woordspeling? Voor 
alvast twee Antwerpse imkers is het echt zo. Micha De 
Herdt uit Wilrijk en Rik Janssen uit Boechout beheren 
allebei tientallen bijenkasten, die zowel in  Antwerpen-
Centrum als in de randgemeenten staan. Samen goed voor 
honderdduizenden bijen. Dat doen ze los van elkaar, maar 
met een gelijkaardig verhaal. 

Micha De Herdt: “Bijen houden is leuk. En je kunt mensen ho-
ning geven. Maar ik vind het ook belangrijk om aan te tonen 
dat bij die honing een verhaal hoort. Bijen doen het in de stad 
tegenwoordig vaak beter dan op den buiten. In de landbouw 
heb je nu veel monocultuur. In Vlaanderen zijn er bv. heel veel 
maisvelden en voor de bijen blijft er niet veel over wanneer 
die mais is uitgebloeid. Mais is ook niet zo gezond voor bijen. 
In Limburg staat er wel veel fruit, maar dat bloeit slechts 
drie weken. Maar wanneer je hier door Wilrijk stapt, of door 
‘t stad, dan heb je eerst een rij lindenbomen, even later een 
rij kastanjebomen, dan nog iemand met wat lavendel in zijn 
voortuin. Er is hier een enorme diversiteit die op het platteland 
wat is verloren gegaan.”

Rik Janssen: “Bijen leven al eeuwen in de stad. Op de kathedraal 
vind je beelden met bijenkorven, op het Centraal Station het-
zelfde. In de gevel van de Nationale Bank zijn gebeeldhouwde 
bijenmotieven verwerkt. Mensen weten het niet meer, maar 
bijen hebben vrijwel altijd in de stad gewoond, net zo goed 
als op het platteland. Voor de middeleeuwer was honing de 
enige zoetstof. En de bijenwas hadden ze nodig om kaarsen te 
maken, en fakkels.”

De Antwerpse imkers hebben hier en daar wat bijenkasten 
staan, onder meer op het operagebouw, op de Arenberg-
schouwburg, op districtshuizen en bedrijven. De kleine 

Honing
de gunstIge BIjwerkIng vAn HonIng
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diertjes horen er stilaan bij en zo helpen ze 
meteen omwonenden over hun angst voor bijen 
heen.

Rik Janssen: “De meeste mensen leven enorm mee. 
Ik heb het al meegemaakt dat ik kasten tijdelijk 
moest weghalen omdat een bedrijf ging verbou-
wen. Je kunt het je niet voorstellen hoe content 
de mensen zijn wanneer ik die bijen daarna terug 
breng. Het is bijna altijd hetzelfde: eerst is er wat 
angst omdat ze de bij eigenlijk niet kennen. Tot ze 
een kast van dichtbij hebben gezien. Wij geven ook 
workshops waarbij mensen onder meer in de kas-
ten kunnen kijken. Dan ondervinden ze dat bijen 
hen eigenlijk niets doen. Bovendien leer je de men-
sen hoe belangrijk bijen zijn, maar ook hoe leuk het 
is om er mee om te gaan. En uiteindelijk bereik je 
dat ze meer bijvriendelijke planten in hun tuin zet-
ten en zo wordt heel de leefomgeving beter.”

Micha De Herdt: “Bijen vallen de mensen niet lastig 
en ze vallen niet op. Er is één moment waarop bijen 
kunnen hinderen en dat is wanneer ze gaan uit-
zwermen, in het voorjaar. Dan kan er zo’n wolk van 
bijen hangen. Dat kan geen kwaad, maar ik kan 
me voorstellen dat mensen toch schrikken als ze 
ineens zo’n wolk van 30-40.000 bijen zien. Maar 
achteraf zeggen ze dan wel: Ze hebben inderdaad 
niet geprikt. Ik ben er ondertussen aan gewend, ik 
vind het zelfs een mooi gezicht.”

Een wezenlijk verschil tussen ‘stadshoning’, zoals 
die van de plaatselijke imkers, en de honing van 
industriële producenten is dat bij de (Antwerp-
se) stadshoning niet elk potje precies hetzelfde 
smaakt. 

Micha De Herdt: “Zeker en vast niet, maar dat vind 
ik ook niet belangrijk. Ik haal uit één kast zo’n 40 
tot 50 potjes. En de bijen van de volgende kast heb-
ben misschien weer op andere bloemen gevlogen. 
De kwaliteit is wel constant, want ik let erop dat 
die altijd OK is, maar de smaak is nooit dezelfde.
Ik zou die honing allemaal kunnen samenvoegen 
in een vat en daarin roeren. Dan heb ik een blend. 
En die zal wel constant zijn van smaak. Maar dat 

is niet wat de natuur mij levert. Ik vind het boeien-
der om te kunnen zeggen: van daar is het dat soort 
honing en van hier is de kleur wat anders. Dat vind 
ik de rijkdom. Dat is ook de reden waarom mijn ho-
ning niet in supermarkten staat, want die vragen 
wel die uniformiteit.”

Rik Janssen: “Het hangt er ook van af wanneer al-
les bloeit. In een jaar met een warm voorjaar zal 
de smaak anders zijn dan bij een jaar met een late 
zomer. “

Micha De Herdt: “Bovendien is honing van eigen 
bodem heilzaam bij hooikoorts. Hij kan helpen om 
weerstand op te bouwen tegen het stuifmeel dat 
hier hangt. Dat stuifmeel zit ook in de honing. Dus 
als je daar elke dag een lepeltje van eet, bouw je op 
termijn de juiste weerstand op.” 

 De Antwerpse imkers doen meer dan alleen ho-
ning slingeren en zeven. Het product zet hen 
aan tot allerlei creatieve toepassingen: zo ver-
kochten ze al honingbier, honingcider, honing-
pralines, honingijs en honingwhiskey.

Micha De Herdt: “Honing heeft veel concurrentie van 
de pot choco en de speculoospasta. Mensen vinden 
honing wel lekker, maar ervaren het soms als te 
zoet. Terwijl die choco en confituur veel zoeter zijn. 
Maar daar wordt het zoete verdrongen door andere 
smaken, terwijl dit een puur product is.”

Het mag duidelijk zijn dat imkerij in Antwerpen 
niet zomaar een bijzaak is, maar bijwijlen een 
bijzondere bijdrage levert aan de leefomgeving. 

De honing van Micha De Herdt en de Amielo-ho-
ning van Rik Janssen zijn verkrijgbaar bij onder 
meer de stadswinkel, het Natuurhuis in Antwer-
pen en verscheidene bakkers en chocolatiers. 



“Elke gelijkenis met bestaande personen berust op toeval” 
lacht Patrick Stoops, managing director van Confiserie 
Roodthooft. Het is gewoon een tekening die is gemaakt 
toen de lekkernij werd gelanceerd. Door de jaren heen 
hebben de wildste verhalen de ronde gedaan over wie 
die Arabier zou zijn. Eén van de meest hardnekkige ge-
ruchten is dat hij de zoon van de stichter zou zijn. Niet 
dus.

Die stichter is wel echt. Dat was Louis Roodthooft. Samen 
met zijn echtgenote Joanna Stoops begon hij in 1925 
met de ‘Confiserie Louis Roodthooft’. In het begin was 
de onderneming nog een groothandel in snoepgoed, 
met als eigen handelsmerk ‘Bonbons Prima’. De naam 
vind je tot vandaag onderaan op de wikkels van de Mo-
katine.

Vanaf 1929 ging Roodthooft zelf fabriceren en sindsdien 
is de onderneming gestaag blijven groeien. In 1933 
maakt Louis Roodthooft een reis naar Italië die cruciaal 
blijkt te zijn. Hij leert er een nieuwe verpakkingsvorm 
kennen: de sachetti. Daarbij worden snoepjes verpakt in 
wat een klein zakje lijkt, onderaan gevouwen en boven-
aan dichtgedraaid. Roodthooft is vastbesloten om deze 
verpakkingsvorm ook in onze gewesten te introduceren. 
En dan volgen enkele momenten van grote inspiratie. 
Allereerst ontwikkelt Roodthooft voor zijn nieuwe ver-
pakking een koffiesnoepje, waarbij hij arabicakoffie en 
mokka samenbrengt met suiker en melk. 
De bovenkant van die nieuwe verpakking doet Louis 
Roodthooft denken aan een tulband. En dus zet hij er 
een Arabier op. Meteen is ook weer een link gemaakt 
met de arabica en met mokka. Want, voor wie het nog 

Mokatine
wIe Is tocH dIe ArABIer op de wIkkeLs vAn de mokAtIne?
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niet wist, Mokka is een havenstad aan de 
Rode Zee in Jemen. Van de 15de  tot de 17de  
eeuw was het de belangrijkste handelsplaats 
voor koffie ter wereld. 
Al deze elementen komen mooi samen en de 
Mokatine is geboren.

Patrick Stoops: “Het snoepje kwam ook in de 
juiste tijd. In 1934, toen het op de markt kwam, 
was het exotische helemaal in de mode. De Cho-
kotoff is in datzelfde jaar geïntroduceerd en ook 
daar werd op de verpakking duidelijk een link 
gemaakt naar iets exotisch, in dat geval Afrika.”

In zijn eerste jaren legt de Mokatine een ware 
triomftocht af. Louis Roodthooft neemt deel 
aan wereldtentoonstellingen, wedstrijden, 
voedingssalons en wint er gouden medailles, 
erediploma’s en eerste prijzen.  Het zet de Mo-
katine op de kaart als een Belgisch icoon. 
Het snoepje met de Arabier kent nog steeds 
een trouwe schare liefhebbers en is met name 
in Noord-Frankrijk en Japan bijzonder populair. 

Je zou er haast bij vergeten dat Roodthooft nog 
andere lekkernijen fabriceert, eveneens vol-
gens originele recepten uit de jaren ’20 en ’30 
van de 20ste eeuw. De ‘Pickers toffees’ en ‘Our 
Original Belgian Toffees’ worden allemaal in 
Antwerpen vervaardigd. Pickers zijn een com-
binatie van drop en munt. De Belgian toffees 
heb je in smaken als boter, chocolade, melk, 
of munt. Ondanks hun naam, zijn ze in Bel-
gië amper te vinden. Roodthooft fabriceert ze 
voor de export.

Patrick Stoops: “Ze zijn hier niet op de markt, 
omdat supermarkten zich concentreren op een 
beperkt aantal producten. In de rekken is maar 
ruimte voor zoveel en daar horen onze Belgian 

Toffees niet bij, spijtig genoeg. Wanneer we 
op de jaarlijkse Bollekesfeesten in Antwerpen 
staan, bieden we ze wel te koop aan. Er zijn dan 
mensen die speciaal komen om die toffees op-
nieuw te kunnen kopen.”

Waarom de Mokatine doorheen de jaren altijd 
populairder is gebleven dan andere koffie-
snoepjes, kan je lezen in een simpele mede- 
deling die in vier talen op de zakken met  
Mokatines staat: c’est bon, it’s delicious, ’t is 
lekker, schmeckt gut.

“ Het snoepje kwam in de juiste 
tijd. Toen het op de markt 
kwam, was het exotische 
helemaal in de mode.”



Flessen siroop en krieken in bokalen, met die producten is Or-
dal begonnen. Of beter gezegd: Orval. Want dat was de oor-
spronkelijke naam van het bedrijf. Verkopers van dranken 
kozen als firmanaam wel vaker een mooi klinkende naam 
van een dorpje in de Ardennen. Tot een wet bepaalde dat 
het niet mag om een bron te koppelen aan een plaatsnaam 
waar die bron niet ligt. Van de –v werd gauw een –d ge-
maakt, dat klonk ook goed, en Ordal was een feit. 

In 1938 hebben de gebroeders Schelkens het bedrijf opge-
start. Na enkele proefboringen vinden ze aan de Kromstraat 
in Ranst een bron waarvan het water zuiver genoeg is voor 
hun plannen. Maar water verkopen, is aanvankelijk helemaal 
niet de bedoeling. De focus ligt op het produceren en bot-
telen van vruchtenrijke suikersiropen. Op vraag van de fruit-
boeren uit de buurt conserveert Ordal ook krieken op zijn 
suikersiroop. Het bedrijf groeit en al na 2 jaar wordt beslist 
om een extra afvullijn te plaatsen voor het bottelen van li-
monades en water.
Enkele decennia later, wanneer mensen beginnen in te zien 
dat elke dag limonade drinken ook niet zo gezond is én het 
aantal kriekenboeren in de streek is afgenomen, wordt het 
water meer en meer de hoofdzaak. Zodoende gaat het be-
drijf niet op de fles, integendeel. Ordal groeit en de opeen-
volgende generaties zaakvoerders geven de firma nieuwe 
impulsen op het vlak van innovatie, automatisering, maar 
ook ecologie. 
De siropen van Ordal worden nu verkocht in België, Frank-
rijk en Duitsland, meestal niet onder de eigen naam, maar 
als huismerk van een supermarktketen.
Sinds 1988 is het water van Ordal officieel erkend als Na-
tuurlijk Mineraalwater.

ORDAL
stILLe wAters, dIepe gronden
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miljoen liter water naar 
boven. Daarmee zitten 
we nog niet aan de 
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de bron.”
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Ordal is dicht bij de bron gebleven. Het bedrijf is 
nog steeds gevestigd op dezelfde plek waar de 
stichters het eerste water hebben opgepompt.  
De bron ligt op een diepte van 48 meter, net bo-
ven een ondoordringbare kleilaag. Vooraleer het 
water daar geraakt, wordt het jarenlang gefilterd 
door de verschillende zandlagen in de bodem.  
Tijdens die ondergrondse tocht van bijna 20 jaar 
komen er mineralen bij het water en krijgt het 
zijn kenmerkende smaak en samenstelling. Het 
Ordalwater bevat vrijwel geen zouten en het 
heeft, vergeleken met andere waters, een gemid-
delde hoeveelheid mineralen in een evenwich-
tige samenstelling. Dat maakt het heel geschikt 
voor een natriumarm dieet en voor babyvoeding.

De familiebanden zijn bij Ordal alvast niet verwa-
terd en het bedrijf wordt intussen geleid door de 
vierde generatie Schelkens.
Stefan Schelkens: “Per jaar halen wij 25 miljoen 
liter water naar boven. Een deel is spoelwater, maar 
22 miljoen liter daarvan komt in de flessen. Daar-
mee zitten we nog niet aan de maximumcapaciteit 
van de bron, maar er is natuurlijk wel een grens. Wij 
kunnen bv. niet zomaar onze productie verdubbelen. 
Als we meer naar boven willen halen, worden er me-
tingen gedaan om na te gaan of het waterpeil onder 
de grond nog in orde is.”

Sinds 2010 drinkt ook het Vlaams Parlement water 
van Ordal in de plaats van Chaudfontaine. 
Even werd gedacht dat er hier een communau-
taire reden achter zat, maar een reactie van de 
dienst aankoop van het Vlaams Parlement bracht 
de ware reden boven water. Het besluit om Or-
dal te schenken in de brasserie van de toen ver-
nieuwde Lokettenzaal kadert in de samenwer-
king van Het Vlaamse Parlement met VLAM (het 

Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing) 
rond de promotie van streekproducten. Het 
feit dat Ordal bijna de helft goedkoper was dan 
Chaudfontaine had er ongetwijfeld ook mee te 
maken.

Op zijn 75ste verjaardag heeft Ordal zichzelf op-
nieuw uitgevonden en zijn etikettering gere-
styled. Daarvoor heeft de directie talent van ei-
gen bodem aangeboord: Tim Van Steenbergen, 
vooral bekend als modeontwerper, tekende voor 
de vernieuwde vormgeving. Beiden hadden al en-
kele fijne samenwerkingen achter de rug, waarbij 
Ordal instond voor de dranken tijdens mode-
events.

Stefan Schelkens: “We wilden eerst een marketing-
bureau inschakelen, maar vreesden voor een wat 
te glad, onpersoonlijk resultaat. Uiteindelijk hebben 
we gekozen voor wat ons gevoel ons ingaf, het over 
een andere boeg gegooid en Tim gebeld. Aan hem 
hebben we helemaal niets gezegd over wat we mooi 
of niet mooi vinden. Hij vroeg gewoon om alle vroe-
gere etikettten door te sturen. Daar is het nieuwe 
ontwerp uitgekomen en wij waren meteen verkocht. 
Eigenlijk is daar niets meer aan veranderd.”

Van Steenbergen wist de opdracht perfect te vat-
ten. Hij putte inspiratie uit de geschiedenis van 
het bedrijf en destilleerde daaruit een moderne 
vorm, met respect voor het verleden. 
Van herbronnen gesproken.

“ Mensen zeggen dat ze voor 
onze limonade kiezen, omdat 
die nog de originele smaak 
heeft van vroeger.”



Brouwerij De Koninck mogen we gerust het vlaggenschip noe-
men als het gaat over eten en drinken uit Antwerpen. Het 
jaarlijkse feest van de Antwerpse streekspecialiteiten heet 
niet voor niets de Bollekesfeesten. Er valt zo veel te vertel-
len over deze brouwerij, maar eigenlijk moet je gewoon kij-
ken naar het logo. Daarin zit heel de ontstaansgeschiedenis 
vervat.

Op het linkse schild is het Steen te zien. Daarmee zet de brou-
werij haar band met Antwerpen in de kijker. Ernaast, op het 
schild rechts, staat een hand. ‘De Hand’ was de eerste naam 
van de brouwerij. Die naam verwijst naar een grenspaal uit 
1580, die nog steeds tegenover het gebouw staat. De paal 
markeerde de grens tussen Antwerpen en Berchem. De hand 
was een stopteken. Handelaars moesten halt houden en tol 
betalen. Daar was ook ooit het galgenveld van Antwerpen 
waar misdadigers publiek werden terechtgesteld. In de eer-
ste helft van de 19de eeuw was deze plek vooral een groene 
oase: ‘De Heerlykheit van Berchem’. Niet zo heel anders dan 
vandaag trokken velen op zondag de stad uit, weg van de 
drukte, om in het groen te verpozen. Aan de Mechelsesteen-
weg 291, nog steeds het adres van de brouwerij, kocht Joseph 
Henricus De Koninck in 1827 afspanning ‘De Plaisanten Hof’. 
De man overlijdt nog datzelfde jaar en laat een vrouw en vijf 
kinderen na. Zijn weduwe hertrouwt en haar nieuwe man 
dient in 1833 een aanvraag in bij de provinciegouverneur om 
op die plaats een brouwerij te beginnen. Het is datzelfde jaar 
(1833) dat brouwerij De Koninck als stichtingsjaar vermeldt 
in zijn embleem.

Vanaf dan volgen bewogen jaren waarin de brouwerij gestaag 
groeit en alle andere Antwerpse brouwerijen weet te over-
leven. De Koninck blijft een onderneming met een familiaal 

De Koninck bier
Leven In de BrouwerIj

9
2

“ De Koninck is het 
enige bier dat met zijn 
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karakter, maar het bedrijf blijft niet in dezelfde 
familie. Lastige erfeniskwesties worden vaak ver-
meden door op een slimme manier te veranderen 
van eigenaar.

Het jaar 1925 mogen we zeker niet vergeten. Dan 
verschijnt voor het eerst het De Koninck-bier zo-
als we dat vandaag nog kennen. Vanaf de jaren 
’30 begint dat goed te verkopen. Het houdt zelfs 
stand tegen de pils die in dat decennium zijn in-
trede doet bij ons en razend populair wordt. De 
Koninck geeft niet toe aan de verleiding om zelf 
ook pils te gaan brouwen, maar zet voluit in op zijn 
amberkleurig bier. Daardoor gaat het bedrijf niet 
ten onder in de moordende concurrentie tussen 
pilsbrouwers. Sterker: het heeft tientallen jaren 
een product in huis dat een populair alternatief is 
voor de pilsbieren. Het bieraanbod was toen nog 
niet zo groot. De tijd van de vele speciaalbieren 
moest nog komen. 

Brouwerij De Koninck heeft in de tweede helft van 
de 20ste eeuw zijn installaties steeds kunnen mo-
derniseren, verbeteren en uitbreiden. Het bedrijf 
verzekert zich van afzet door een netwerk van ei-
gen cafés uit te bouwen. Maar vanaf 2005 begint 
de omzet wat te dalen. De bierconsumptie vermin-
dert en het wordt steeds moeilijker om weerwerk 
te bieden tegen de grote spelers.
Modest van den Bogaert, de man die het bedrijf 
50 jaar heeft geleid, viert in 2008 nog de 175ste 
verjaardag van brouwerij De Koninck. Maar in de 
eigen familie is er niemand meer die zich geroepen 
voelt om hem op te volgen. Van den Bogaert gaat 
daarom op zoek naar een overnemer.
Ondanks een hoger bod van Heineken, kiest hij 
ervoor om Brouwerij De Koninck over te laten aan 

Duvel Moortgat. Dat bedrijf heeft een geschiede-
nis die vergelijkbaar is met die van De Koninck 
en is daarom volgens Van den Bogaert de betere 
keuze om de continuïteit van zijn brouwerij te ver-
zekeren. Enkele dagen nadat de transactie is on-
dertekend (augustus 2010), overlijdt Modest Van 
den Bogaert die op dat moment al 88 is.

Duvel Moortgat wil het De Koninck-bier een nieuw 
elan geven, zodat het sterker terugkomt van nooit 
echt weggeweest. Andy van Hassel is een van de 
mensen die het bier en de brouwerij definitief de 
21ste eeuw in loodsen.
Andy van Hassel: “Na de overname was onze eerste 
bedoeling om het goede product dat De Koninck is 
nog te optimaliseren. Ook hebben we enkele kleinere 
bieren uit het aanbod gehaald om ons voluit te focus-
sen op De Koninck-bier.”
van Hassel stelde vast dat de troef van De Koninck 
ook een last was geworden. De identiteit van het 
merk is te zeer gericht op Antwerpen en de Ant-
werpenaar. Voor hem is De Koninck veel meer dan 
een bier waarmee alleen de sinjoor zich kan identi-
ficeren. Het moet een bier zijn dat Antwerpen met 
trots uitdraagt naar de ruime buitenwereld. 

Ook de enorme brouwerijsite krijgt een nieuw leven. 
Er wordt nog steeds De Koninck bier gebrouwen, 
maar het bottelen van de flesjes is verplaatst naar 
Duvel Moortgat in Puurs. 
Daarmee is nog maar een beperkt deel van het 
terrein noodzakelijk voor het brouwen. De rest 
van de site wordt een belangrijke attractiepool 
voor de stad.

De nieuwe eigenaars maken ook werk van een be-
zoekerscentrum. Dat is niet eng opgevat als een 
museum over De Koninck, het moet een bele-
vingscentrum zijn dat de biercultuur en de stads-
cultuur evoceert, waarin De Koninck zijn plaats 
heeft. Bezoekers worden van hieruit geprikkeld 
om de rest van de stad te ontdekken.

De Koninck is daarmee nieuw en toch zichzelf geble-
ven. De band met de stad blijft. De schilden op het 
embleem zijn onverminderd van toepassing.

“ Voor mij is goede marketing 
juist datgene wat niet 
naar marketing ruikt, 
maar eigenlijk gezond 
boerenverstand is.”
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2. 
Een Antwerpse 
cocktail van 
Ronald Ferket 

IngredIenten

2 cl Elixir d’Anvers
2 cl Vieux d’Anvers
4 cl citroenjenever
10 cl tonic
½ citroen

BereIdIng

-   Elixir d’Anvers, Vieux d’Anvers en 
halve citroen (pelé à vif) krachtig 
schudden in de shaker.

-   In een longdrinkglas met een paar 
ijsblokjes en een schijf citroen gieten.

-   Aanvullen met tonic.

2 bitterzoete 
cocktails

1. 
Een groentje 
of Antwerpse 
jenever

IngredIenten

1 onbespoten citroen
1 fles Vieux d’Anvers
3 el suiker

BereIdIng

-   Was en schil de citroen en probeer de 
schil zo lang mogelijk te maken.

-   Drink enkele borrels jenever (of giet 
ze in een kleiner flesje) om plaats te 
maken in de fles.

-   Doe de schil en de suiker in de 
jeneverfles en sluit de fles af.

-   Laat ze minimum 4 weken macereren 
op een donkere plaats.

Een oud Antwerps caférecept voor een 
bitterzoete apertiefjenever

Wim Rubbens genoot zijn opleiding 
aan de hotelschool van Antwer-
pen, PIVA en werkt als vakleer-
kracht keukenpraktijk aan het CVO 
Provincie Antwerpen op dezelfde 
campus. Hij kan buigen op een ja-
renlange ervaring zowel in gastro-
nomische restaurants als grootkeu-
kens. Zijn passie voor het koken en 
liefde voor het vak brachten hem 
op het idee voor dit boek.
Als rasechte sinjoor, niet wars van 
enig chauvinisme, wil hij in deze 
bladzijden een hommage brengen 
aan het Antwerpse terroirproduct. 
Ingrediënten hoeven niet per se 
uit exotische oorden te komen om 
lekker te zijn. Ook met producten 
die je bij wijze van spreken om de 
hoek vindt, kan je verrassend cre-
atief aan de slag.

Wim Rubbens

9
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BereIdIng

-   Alle slasoorten wassen en laten uitlekken.
-   De verse groene kruiden wassen, laten uitlekken en grof 

snijden.
-   De tomaat pellen, ontpitten en in dobbelsteentjes snijden.
-   De sjalot fijnsnipperen.
-   De gezoden worst uit de gelatine halen en in schijven van 

1 cm snijden. De worst op de hete grill roosteren met 
ruitmotief.

-   Het paardenvlees in julienne snijden en krokant laten 
drogen in een matig warme oven.

-   De korsten verwijderen en het brood in dobbelsteentjes 
van een halve cm snijden. Goudbruin bakken in geklaarde 
boter en laten uitlekken op keukenpapier.

-   De kalfsrol mooi oprollen en in schijfjes van 1 cm dikte 
snijden.

-   De sla, tomaat, sjalot en kruiden mengen met de 
gedroogde paardenfilet en op smaak brengen met 
druivenpitolie, azijn, peper en zout.

-   De geroosterde gezoden worst en de rondjes kalfsrol erbij 
leggen.

-   Afwerken met enkele druppels hersensaus, broodkorstjes 
en een paar kruidentoefjes.

Frisse salade 
met Antwerpse 
charcuterie

9
8

9
9

IngredIenten

50 g veldsla 
50 g jonge spinazie 
50 g postelein 
30 g rode zuring 
30 g waterkers 
verse munt, bieslook, dragon, 
kervel (10 g van elk) 
1 tomaat 
50 g sjalot 
4 stukken gezoden worst 
100 g Equinox gerookt
paardenvlees 
4 sneden wit brood 
2 el geklaarde boter 
4 plakken kalfsrol 
5 cl druivenpitolie 
2 cl chardonnay-azijn 
100 g hersensaus 
(verkrijgbaar bij de slager) 
peper en zout



BereIdIng

-  De kipfilet in enveloppe snijden en met de zijkant van  
een groot mes plat slaan tussen 2 vellen plasticfolie. 
De kip bekleden met de boerenhesp en de kaas. Netjes 
oprollen in drie lagen plasticfolie en stevig aandraaien.

-  De oven laten voorverwarmen op 180 °C.
-  Het rolletje 12 minuten stomen.
-  De kalfsjus met de kandijsuiker en het bier inkoken tot 

sausdikte. Kruiden met peper en zout, zeven en afwerken 
met een klontje koude boter.

-  De aardappelen goed spoelen, ongeschild in partjes 
snijden en de gesneden rode ui erbij doen. Mengen met 
olijfolie, kruiden en zo’n 30 minuten garen in de warme 
oven. 

-  De (versneden) groente beetgaar koken en laten schrikken 
onder koud water. Opwarmen in boter en kruiden met 
peper, zout en nootmuskaat.

-  De kippenrolletjes uit de folie halen en goudbruin bakken 
in de pan.

-  Op een groot warm bord de versneden kippenrolletjes 
schikken, geflankeerd door de groente en wat saus. 

Kippenrol / 
Den Bangelijke / 
Groene groente

1
0

0
1

0
1

IngredIenten

4 kipfilets van 175 g  
200 g Kempens gerookte 
boerenhesp 
200 g kaas gewassen met 
De Koninck 
3 dl kalfsjus 
5 g Candico bruine kandijsuiker 
1 flesje bier den Bangelijke 
250 g boter 
300 g aardappelen 
150 g rode ui 
1 dl olijfolie 
150 g groene boontjes 
150 g sluimererwten 
100 g erwten 
8 groene asperges 
peper en zout 
nootmuskaat



1
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BereIdIng 

De pastei
-  Bloem, boter, zout, 1 ei en water kneden tot een soepel 

deeg. In plasticfolie wikkelen en een uur laten rusten in de 
koelkast.

-   De kalfsrol in dobbelsteentjes van een halve cm snijden.
-   De peterselie wassen en fijnhakken, de ui fijnsnipperen.
-    Het gehakt met 2 eieren en de room cutteren in de 

keukenrobot. 
-   In een kom doen en mengen met de ui, peterselie en 

kalfsblokjes.
-   Het deeg in 2 gelijke delen splitsen en uitrollen op zo’n 3 

mm.
-   1 grote vorm of 4 kleine vormen met deeg bekleden, de 

vulling erin doen en goed aandrukken. De vulling mag wat 
bol staan.

-   De vormen afsluiten met een deegdeksel dat iets groter 
is dan de vorm. Alle deegranden met water bestrijken en 
goed samendrukken.

-   Het deegdeksel met losgeklopt ei insmeren en met 
deegrestjes versieren. Opnieuw een laagje ei aanbrengen 
om alles aan elkaar te kleven.

-   Een klein gaatje maken in het deksel om openbarsten te 
voorkomen.

-   De pastei(tjes) zo’n 40 minuten laten bakken in de oven op 
175 °C.

De saus
-   De sjalot fijnsnipperen, de peperbollen grof pletten.
-   De sjalot aanstoven in boter en blussen met de rode wijn.
-   De fijngesnipperde look en de geplette peper toevoegen. 

Voor de helft inkoken.
-   De kalfsfond erbij doen en verder laten inkoken tot een 

gladde saus.
-   Kruiden met zout en eventueel nog wat extra peper.
-   De saus zeven en afwerken met julienne van champignons.

Antwerpse 
vleespastei 

IngredIenten

Voor de pastei
300 g bloem
100 g boter
snufje zout
4 eieren
5 cl water
1 plak kalfsrol van 200 g
20 g peterselie
200 g ui
500 g gehakt
125 g room
peper en zout

Voor de saus
100 g sjalot
1 klontje boter
10 g zwarte peperbollen
25 cl rode wijn
1 knoflookteentje
1 l kalfsfond
300 g champignons
peper en zout

BereIdIng

-  De wijngaardslakken goed spoelen en laten uitlekken.
-  De schoongeborstelde paddenstoelen zo’n 3 minuten 

laten stoven in een klontje boter. 
-  De fijngehakte sjalot toevoegen en kruiden met peper en 

zout. 
-  Dan de uitgelekte wijngaardslakken bij de paddenstoelen 

doen. 
-  Besprenkelen met de Vieux d’Anvers en flamberen.
-  Blussen met de room, de gepelde en fijngesneden 

knoflook erbijdoen en de saus dan zo’n 5 minuten laten 
pruttelen.

-  De ham in fijne reepjes snijden en alle kruiden spoelen 
en fijnhakken. In de roomsaus doen en nog even laten 
opwarmen.

-  Serveren met warme toast van volkorenbrood en garneren 
met groene kruiden.

Wijngaardslakken / 
Paddenstoelen / 
Vieux d’Anvers

IngredIenten

150 g wijngaardslakken
200 g champignons de Paris
150 g oesterzwammen
150 g shiitake
100 g boter
125 g sjalot
2 knoflookteentjes
7,5 cl Vieux d’Anvers
12,5 cl room
4 plakken gedroogde boerenhesp 
Van de Weyer
kervel, bieslook, peterselie  
(ca. 20 g van elk)
10 g citroenmelisse
peper en zout



BereIdIng

De tarte tatin   
-   Geitenkaas en boter mengen, de bloem toevoegen en tot  

een glad deeg kneden. Verpakken in plasticfolie en een half 
uurtje laten rusten in de koelkast.   

-  Het deeg uitrollen op 3 mm dikte en 4 cirkels van 9 cm 
diameter uitsteken. De cirkels op bakpapier in de koelkast 
zetten.  

- De oven laten voorverwarmen op 180 °C. 
-  De knoflook pellen en blancheren in lichtgezouten water.  

Een klontje boter smelten en de fijngesneden sjalot en 
knoflook stoven. Bestrooien met de suiker en blussen met 
azijn. Rustig laten karamelliseren en kruiden met peper.   

-  De vormpjes inboteren en de sjalotten met de stroop erin 
doen. Afdekken met een deegplakje en de randen in het 
vormpje drukken.   

-  20 minuten bakken in de voorverwarmde oven en daarna 
warm houden.   

De varkenshaas en de saus   
- De kruiden wassen, drogen en hakken. 
-  50 gram boter mengen met de mosterd, worchestershire, 

broodkruim en de groene kruiden.   
-  De gekruide varkenshaasjes aanbakken met 50 gram 

hazelnootboter en zo snel mogelijk laten afkoelen.  
Insmeren met de kruidenboter en 12 minuten garen in de 
warme oven. Nog een 5-tal minuten laten rusten uit de oven.  
 

-  Ondertussen de boter uit de braadpan mengen met de 
wildglace, nog even laten opkoken en kruiden.

   
-  De pasta beetgaar koken in lichtgezouten water en afspoelen 

onder koud stromend water. 
-  De gedraaide of in andere vorm gesneden champignon- 

koppen goudgeel bakken in geklaarde boter.  
-  De pasta opwarmen in boter en kruiden met peper, zout en 

nootmuskaat.   

Varkenshaas / 
Sjalot /
Krokante ham

1
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IngredIenten

Voor de tarte tatin
100 g zachte boter 
125 g verse zachte geitenkaas 
200 g bloem 
4 knoflookteentjes 
600 g sjalot 
 25 g boter 
75 g suiker 
1 dl rodewijnazijn 

Voor het varkenshaasje met kruiden
10 sprietjes bieslook 
3 takjes tijm 
20 g kervel 
20 g dragon 
100 g zachte boter  
1 el mosterd 
½ el worcestershiresaus 
25 g broodkruim 
800 g varkenshaas 
5 dl wildfond (glace)
250 groene tagliatelle 
4 grote champignons 
50 g boter 
zout, peper, nootmuskaat 
150 g gedroogde boerenham  
 
4 vormpjes met iets hogere rand 
(2cm) van 6 cm diameter



BereIdIng

Het taartje
-   In elk bakvormpje een plak filet d’Anvers schikken en zo’n 

40 minuten krokant laten drogen in de oven op 90 °C.  
Het vleeskuipje uit de vorm halen.

-   Het witloof in zeer fijne reepjes snijden en kort aanstoven 
in boter. Kruiden en wat honing toevoegen.

-   De kippenlevers krokant bakken, kruiden en uit de 
braadpan halen.

-   De Vieux d’Anvers in de braadpan gieten, flamberen en 
blussen met de kalfsfond en de room. Inkoken tot een 
gladde saus, kruiden en zeven.

-   Het filet d’Anvers-taartje vullen met het witloof, hierop de 
kippenlevertjes schikken en afwerken met de saus.

De loempia
-   De duivenfilets kruiden met peper en zout en rosé bakken 

in hazelnootboter.
-   De oven voorverwarmen op 200 °C.
-   De pan blussen met kalfsfond en de tijm toevoegen.  

De saus laten inkoken, kruiden en zeven. Afwerken met 
een klontje koude boter.

-   De spruitjes fijnsnijden en beetgaar stoven in boter. 
Kruiden met peper, zout en foelie.

-   Het filodeeg inboteren en telkens 2 vellen op elkaar 
leggen. Elk pakje beleggen met 2 plakken filet d’Anvers. 
Wat spruitjes erop leggen, de zijkanten dichtplooien en 
stevig oprollen tot een loempia. 

-   De loempia’s zo’n 10 minuten bakken in de oven tot ze 
goudgeel en krokant zijn.

-   De aardappelen gaarkoken, pureren en afwerken met de 
room en boter tot een gladde zalf. Kruiden met peper en 
zout.

Taartje en loempia 
van Filet d’Anvers
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IngredIenten

Voor het taartje
4 plakken filet d’Anvers 
150 g witloof 
100 g boter 
peper en zout 
1 kl honing 
6  kippenlevers 
2 cl Vieux d’Anvers 
25 ml kalfsfond 
50 ml room 
4 kleine vormpjes 

Voor de loempia
4 duivenfilets 
200 g boter 
25 ml kalfsfond 
1 takje tijm 
300 g spruiten 
1 stukje foelie 
8 vellen filodeeg van 20 x 20 cm 
8 plakken filet d’Anvers 
450 g aardappelen 
5 cl room 
1 el boter 
peper en zout 

4 gekartelde vormpjes 
van 5 cm diameter



BereIdIng

-   De filets per 2 in filet d’Anvers rollen en verpakken met 
het varkensnet. 

-   De oven voorverwarmen op 180 °C.

De saus
-   De beenderen in stukjes hakken en goed bruinbakken in de 

pan. Dan de fijngesneden selderij, wortel en ui toevoegen. 
Even laten meestoven en bevochtigen met het bier en de 
kalfsfond. Laten inkoken tot een gladde saus, kruiden en 
door de sauszeef halen.

De bladerdeegjes
-   De sjalotten pellen en halfgaar koken in lichtgezouten 

water. Droogdeppen, halveren en bakken in een klontje 
boter met de geplette jeneverbessen. Kruiden met peper 
en zout, suiker en honig toevoegen, en een 10-tal minuten 
laten rusten.

-   De 4 taartvormpjes goed inboteren, met bloem bestrooien 
en afkloppen om de overtollige bloem te verwijderen. 
Bekleden met bladerdeeg, hierop de sjalotten schikken en 
rijkelijk met saus begieten. Zo’n 18 minuten afbakken in de 
voorverwarmde oven en warm op het bord leggen.  

-   De konijnenrolletjes aanbakken in een pan en dan 7 
minuten laten garen in de warme oven.

-   Een klassieke aardappelstoemp maken en afwerken met de 
eierdooier, een klont boter en de graanmosterd.

-   De konijnenrolletjes versnijden en met de stoemp en het 
bladerdeegje op het bord schikken. Garneren met de 
gehakte groene kruiden en nog wat snippers filet d’Anvers.

Konijnenfilet / 
Filet d’Anvers /
Graanmosterdstoemp

1
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IngredIenten

ontvliesde filets van 4 konijnen-
ruggen  
150 g filet d’Anvers + paar snippers 
extra 
1 varkensnet (200 g)

Voor de saus
de karkassen van de ruggen 
250 g boter 
50 g selderij 
50 g wortel 
50 g ui 
1 flesje De Koninck amber 
5 dl kalfsfond 
peper en zout

Voor de bladerdeegjes
400 g sjalot 
2 klontjes boter 
10 jeneverbessen 
100 g suiker 
100 g honing 
bloem voor 4 bakvormpjes 
4 plakjes bladerdeeg van 10 x 10 cm
600 g aardappelen 
1 eierdooier 
1 klont boter 
150 g graanmosterd 
kervel, dragon, peterselie  
(10 g van elk)
4 ronde tartelettevormen  
van 8 cm diameter



BereIdIng

De gebraiseerde kool
-  Per persoon een mooi blad van de kool halen en beetgaar 

koken in lichtgezouten water. Spoelen onder koud 
stromend water, op een handdoek leggen en goed laten 
uitlekken.

-  De crepinette grondig spoelen in zoutwater.
-  De rest van de groene kool zeer fijn snijden en beetgaar 

stoven in de smout. Kruiden met peper en zout en laten 
afkoelen.

-  Het gehakt, de eierdooiers, de gesnipperde ui, de 
geplette knoflook, de rozijnen, het broodkruim en de 
gestoofde groene kool mengen. Kruiden met chilipoeder, 
korianderpoeder en peper.

-  De koolbladeren met het gehaktmengsel vullen.  
Mooie pakketjes maken en ze in de crepinette rollen.

-  De pakketjes in geklaarde boter aanbakken.

De tomatensaus
-  Ui, selder, wortel, knoflook fijnsnijden en aanstoven in 

boter. De tomatenpuree toevoegen en eronder roeren. 
Bestrooien met bloem en flink mengen.

-  Bevochtigen met het Seefbier en de kippenbouillon en 
goed losroeren. Zo’n 25 minuten zacht laten koken en dan 
kruiden met peper en zout.

-  De saus door de sauszeef halen.

De afwerking
-  De koolpakketjes in de tomatensaus leggen en een  

20-tal minuten op een zacht vuur laten garen in de saus.
-  Serveren met verse aardappelkroketjes.

Gevulde kool 
met Seefbier

1
1

0

IngredIenten

Voor de gebraiseerde kool
1 kg groene kool 
1 crepinette van 250 g 
100 g smout (reuzel) 
750 g kalfsgehakt 
2 eierdooiers 
100 g ui 
1 knoflookteentje 
50 g rozijnen 
50 g broodkruim 
chili- en korianderpoeder 
50 g geklaarde boter 
peper en zout 

Voor de tomatensaus
100 g ui 
100 g bleekselderij 
100 g wortel 
1 knoflookteentje 
50 g boter 
25 g tomatenpuree 
2 el bloem 
1 flesje Seefbier 
3 dl kippenbouillon 

1
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1

BereIdIng 

-   De kalfsfilet in 4 gelijke porties snijden en kruiden met 
peper en zout.

-   Het vlees aankleuren in hazelnootboter, op een ovenplaat 
leggen en even laten rusten. De oven voorverwarmen op 
180 °C.

-   De braadpan blussen met 1 flesje bier en de kalfsfond.  
De saus rustig laten inkoken, kruiden met peper en zout, 
en door de sauszeef halen. Afwerken met een klontje 
koude boter.

-   De rauwe aardappelen uithollen. De pulp koken en 
pureren. De uitgeholde aardappelen (de potjes) beetgaar 
koken in zoutwater, dan zijn ze meer breukbestendig.  
De puree afwerken met fijngesneden bieslook en een dot 
room. De potjes hiermee rijkelijk vullen.

-   De schorseneren goed borstelen. De helft schillen en in 
water met een scheut melk leggen om verkleuring tegen  
te gaan. 1 schorseneer apart houden voor de garnering.

-   De schorseneren (geschild en ongeschild) beetgaar stoven 
in een klontje boter en kruiden met peper en zout.

-   De eierdooier en 1,5 dopje bier op een zacht vuur tot  
een stevig schuim kloppen. De pan van het vuur nemen  
en er een 3-tal eetlepels gesmolten boter onderroeren.  
Op smaak brengen met enkele druppels citroensap en 
kruiden met zout en cayennepeper.

-   De kalfssteak en de aardappelen zo’n 12 minuten afgaren 
in de voorverwarmde oven.

-   Op een groot warm bord een inoxring vullen met de 
schorseneren en daarop een lepel sabayon scheppen. 
Naast het torentje de steak en de gevulde aardappel 
schikken. Afwerken met de saus en een paar takjes 
bieslook.

-   De overgebleven schorseneer met de mandoline in lange 
slierten snijden en bakken in de friteuse. Bestrooien met 
wat zout en op de steak leggen.

Kalfssteak / 
Tripel d’Anvers / 
Schorseneren

IngredIenten

750 g gepareerde kalfsfilet 
250 g boter 
2 flesjes Tripel d’Anvers 
3 dl kalfsfond  
4 middelgrote aardappelen 
25 ml room 
1 bosje bieslook 
600 g schorseneren 
1 scheut melk 
1 ei 
1 citroen 
zout, peper, cayennepeper 



BereIdIng

-  Het witloof in fijne repen snijden en fruiten in een klontje 
boter. Het witloof mag niet bruin kleuren. De helft van het 
bier toevoegen en verder beetgaar stoven. Kruiden met 
peper en zout.

-  De beuling in schijven van zo’n halve cm snijden en 
krokant bakken in een klontje boter.

-  De sint-jakobsvruchten aan beide zijden een minuutje 
bakken in een klontje boter. Ze moeten nog wat glazig zijn. 
Kruiden met peper en zout.

-  De pan waarin ze gebakken werden ontvetten en 
opnieuw verhitten. Blussen met de rest van het bier en de 
visbouillon.

-  De saus tot een derde laten inkoken, kruiden en opwerken 
met koude boter.

-  Wat witloof op het bord schikken, daarop 3 plakken 
beuling en een sint-jakobsvrucht. Afwerken met de saus en 
een takje platte peterselie.

Sint-jakobsvrucht / 
Beuling / Witloof / 
De Koninck

1
1

2
1

1
3

IngredIenten

2 witloofstronken
50 g koude boter
1 flesje De Koninck amber 
2 stukken beuling (bloedworst)
4 sint-jakobsvruchten
1 dl visbouillon
4 takjes platte peterselie
peper en zout



BereIdIng

De saus 
-   De gesnipperde sjalot aanstoven in een klontje boter. 

Bevochtigen met het bier, de visbouillon en de room. 
Laten inkoken tot een derde.

-   De paling grondig spoelen in gezouten water om de 
bloedresten te verwijderen.

-   De zijgraten wegsnijden en de paling versnijden in stukken 
van ongeveer 4 cm.

-   De bloem kruiden met peper en zout en de palingstukken 
erdoor halen. Goed afkloppen om de overtollige bloem te 
verwijderen.

-   De paling op een matig vuur bakken in een klontje boter. 
Paling heeft zo’n 10 minuten nodig om te garen.

-   De ingekookte saus kruiden met peper en zout, door de 
sauszeef gieten en monteren met klontjes koude boter.

-   De rode uien fijnsnijden en aanstoven in boter. Blussen 
met de rode wijn en porto, de honig toevoegen, en op een 
zacht vuur laten garen en inkoken.

-   De rode uien in het midden van het bord schikken, hierop 
de gebakken paling en rondom de saus. Afwerken met 
fijngesneden bieslook.

Gebakken paling / 
De Koninck

1
1

4
1

1
5

IngredIenten

Voor de saus
1 sjalot 
250 g boter 
1 flesje De Koninck amber 
3 dl visbouillon 
3 dl room
 
1 ½ kg rivierpaling 
100 g bloem 
koude boter   
400 g rode ui 
2 dl rode wijn 
1 dl porto 
25 g honing 
1 bosje bieslook 
peper en zout



BereIdIng

-  De gewassen aardappelen met de schil gaarkoken in 
gezouten water.

-  Het deksel eraf snijden, de aardappelen voorzichtig 
uithollen en de pulp vermengen met de zure room. 
Kruiden met peper, zout en nootmuskaat en afwerken met 
een takje dille. Het deksel schuin erop leggen.

-  De roodbaars portioneren en 2 x 75 gram per persoon 
voorzien. 

-  Het witloof en de sjalot fijnsnipperen en elk afzonderlijk 
stoven in een klontje boter. Kruiden met peper en zout.

-  De oven laten voorverwarmen op 180 °C.
-  De visbouillon en de room inkoken tot sausdikte, kruiden 

en zeven.
-  De gezeefde saus afwerken met de sjalot en de Elixir 

d’Anvers.
-  De filet d’Anvers over 4 roodbaarsfilets verdelen en 

het witloof erop leggen. Afsluiten met de 4 andere 
roodbaarsfilets. 

-  Een bakplaat inwrijven met olijfolie, de vis erop leggen  
en een 8-tal minuten bakken in de warme oven. 

-  Alles mooi op het bord schikken en afwerken met 
bieslook.

Roodbaars / Aardappel / 
Filet d’Anvers / 
Witloof

1
1

6
1

1
7

IngredIenten

4 aardappelen van gelijke grootte 
150 g zure room  
4 takjes dille 
600 g roodbaarsfilet 
200 g witloof 
50 g sjalot 
15 g boter  
25 cl visbouillon 
25 cl room 
3 cl Elixir d’Anvers 
50 g filet d’Anvers  
3 cl olijfolie 
10 g bieslook 
peper, zout, nootmuskaat



BereIdIng

-  De zeebarbeel mooi fileren maar het vel eraan laten.  
Het vel enkele malen voorzichtig dwars insnijden (niet tot 
in het vlees). 

-  500 gram knolselderij in kleine blokjes snijden en volledig 
garen in de room. Pureren, kruiden, door een fijne zeef 
wrijven en au bain-marie warm houden. 

-  De resterende knolselderij in zeer fijne julienne snijden en 
krokant bakken in de friteuse. Bestrooien met ietwat zout 
en onafgedekt warm houden, onder een matig warme grill 
bijvoorbeeld.

-  De aardappelen in kleine cocottes schillen en 
halfgaarkoken in gezouten water. Afgieten en dan verder 
garen in gesmolten boter met het sap van de limoen. 
Kruiden met peper en zout.

-  De fijngesnipperde sjalot aanstoven in een klontje boter 
en blussen met het bier en de kalfsfond. De zwarte 
grofgemalen peper toevoegen en voor twee derde 
inkoken. Zeven en afwerken met wat room.

-  De zeebarbeelfilets op het vel garen in een hete grillpan. 
De filets halfweg een kwartslag draaien voor een mooi 
ruitmotief op het vel. Eventueel nog wat verder garen in 
de oven. 

-  De zeekraal schoonmaken en zeer kort opkoken in kokend 
water. Onmiddellijk spoelen met koud water. Nog even 
opwarmen in een klontje boter.

-  Een streep knolselderijzalf op het bord trekken en 
de barbeel, aardappelen en zeekraal erbij schikken. 
Afwerken met saus en een knolselderijchip. Nog enkele 
granaatappelpitjes errond strooien.

Zeebarbeel / 
Knolselderij / 
Seefbier

1
1

8
1

1
9

IngredIenten

800 g zeebarbeel 
600 g knolselderij 
3 dl room 
450 g aardappelen 
250 g boter 
1 limoen 
100 g sjalot 
1 flesje Seefbier 
3 dl kalfsfond 
5 g zwarte peperbollen 
1 scheutje room 
50 g zeekraal 
50 g granaatappelpitten 
peper en zout    
 



BereIdIng

-  Elk kabeljauwhaasje stevig in een plak filet d’Anvers rollen 
en met wat keukentouw vastmaken.

-  Tien minuten garen in de oven op 180 °C.
-  De oesterzwammen schoonmaken met keukenrol of een 

borsteltje en in gelijke reepjes trekken. Bakken in wat 
geklaarde boter en kruiden met peper en zout.

-  3 eierdooiers met evenveel eierdopjes gevuld met 
bier loskloppen op een middelhoog vuur.  3 eetlepels 
geklaarde boter en enkele druppels citroensap toevoegen 
en opkloppen tot sabayon. Kruiden met zout en 
cayennepeper.

-  De krielaardappelen schillen, beetgaar koken en goudgeel 
bakken in een scheutje geklaarde boter.

-  De touwtjes wegsnijden en de vis in mooie medaillons 
snijden.

-  De oesterzwammen op het bord leggen, de kabeljauw 
trapsgewijs erop schikken, een streep sabayon ernaast 
trekken. Bestrooien met garnalen en afwerken met 
waterkers en krieltjes.

Filet d’Anvers / 
Kabeljauwhaas / Garnalen / 
Tripel d’Anvers

IngredIenten

800 g kabeljauwhaas,  
in 4 gelijke porties
4 grote plakken filet d’Anvers
400 g oesterzwammen
250 g geklaarde boter
3 eierdooiers
1 flesje Tripel d’Anvers
1 citroen
450 g krielaardappelen
200 g gepelde grijze garnalen
1 bosje waterkers
zout en cayennepeper

1
2

0

BereIdIng

-   De appels schillen en in 8 gelijke partjes snijden.
-   De appelpartjes goudgeel bakken in de boter.
-   De honing en de elixir toevoegen en laten karamelliseren.

De crumble
-   De boter en de suiker cutteren, bloem toevoegen en 

verder mengen.
-   Het deeg uit de cutter halen en goed doorkneden.
-   Op een bakplaat storten en gelijkmatig plat drukken tot 

zo’n halve cm dikte.
-   Het deeg een uur in de diepvriezer laten rusten.
-   Dan in stukken breken en grof cutteren.
-   De oven voorverwarmen op 190 °C.
-   De crumble op maximum een halve cm dikte uitstrooien 

op de ovenplaat en 10 minuten bakken in de oven.
-   Uit de oven halen en in de gewenste vorm uitsteken. 
-   Nog 2 minuten verder bakken in de oven, eruithalen en 

laten afkoelen.
-   In kleine diepe borden de appeltjes schikken met de saus 

en afwerken met het gebakken crumblekoekje.

Appel / 
Elixir d’Anvers / 
Crumble

IngredIenten

4 Jonagold appels 
30 g boter 
2 el honing 
5 cl Elixir d’Anvers

Voor de crumble
30 g Candico bruine suiker 
75 g suiker 
75 g boter 
150 g bloem 1

2
1



BereIdIng

De siroop en de peren
-  De suiker, borstbollen en een halve dl water tot siroop 

laten koken.
-  De peren schillen, halveren, klokhuis verwijderen en 

pocheren in de siroop. De gare peren laten afkoelen in de 
siroop.

De sabayon
-  De eierdooiers met de suiker tot ruban kloppen.  

De gesmolten chocolade toevoegen en de sabayon met  
1 dl siroop schuimig kloppen op een zacht vuurtje.

-  Van het vuur nemen en verder kloppen tot de sabayon 
lauw is. Dan de zure room toevoegen.

Het verloren brood
-  Ei en melk mengen en 4 broodcirkels uitsteken.   

De broodcirkels in het beslag doppen en goudgeel bakken 
in de pan.

-  Met suiker bestrooien en laten karamelliseren onder  
de ovengrill.

-  De peren in 2 snijden. 1 kwart op het bord leggen, 
daarnaast het verloren brood en daarop het andere kwart 
in waaier gesneden. Een streep sabayon errond en een 
takje munt als garnituur.

-  De peer kan ook warm geserveerd worden met lauwe 
sabayon en een schepje perensorbet.

Peer / 
Wycam’s borstbollen / 
Chocolade

1
2

2
1

2
3

IngredIenten

Voor de siroop en de peren
100 g suiker
50 g Wycam’s borstbollen
2 peren Durondeau

Voor de sabayon
3 eierdooiers
50 g Candico bruine suiker
20 g pure chocolade
1 dl zure room

Voor het verloren brood
15 cl melk
1 ei
4 plakken wit brood
150 g boter
een snufje witte suiker
4 takjes verse munt
perensorbet (optioneel)



BereIdIng

De banketbakkersroom
-  De melk aan de kook brengen met de helft van de suiker 

en de opengesneden vanillepeul.
-  De rest van de suiker met eierdooiers tot een ruban 

kloppen en de maizena eronder mengen.
-  De vanillepeul leegschrapen in de melk en de kokende 

melk op het eiermengsel gieten.
-  De banketbakkersroom opwarmen tot hij bindt, uitstorten 

en laten afkoelen.

De flensjes
-  Het flensjesdeeg maken door alle ingrediënten te mengen 

met 5 cl Elixir d’Anvers. 
-  De flensjes bakken.

De afwerking
-  De banketbakkersroom goed losroeren. De resterende 

Elixir en 3 stijfgeklopte eiwitten eronder spatelen.
-  De appels in dobbelsteentjes snijden en op de flensjes 

schikken. Ook een lepel banketbakkersroom op elk flensje 
leggen.

-  De flensjes dichtvouwen en de randen dichtkleven met 
losgeklopte eierdooier.

-  De opgevulde flensjes 3 minuten bakken in de oven op 
200 °C.

-  Bestrooien met poedersuiker, afwerken met munt en 
eventueel nog een appelgarnituurtje.

Gesouffleerde 
pannenkoeken met 
Elixir d’Anvers

1
2

4
1

2
5

IngredIenten

Voor de banketbakkersroom
35 cl melk
80 g suiker
½ vanillestok
2 eierdooiers
30 g maizena

Voor de flensjes
150 g bloem
25 g gesmolten boter
3 dl melk
1 ei
1 eierdooier

Voor de afwerking
1 dl Elixir d’Anvers
4 jonagold appels
125 g poedersuiker
4 takjes munt



BereIdIng

-  De melk aan de kook brengen en de mokatines erin laten 
smelten.

-  De eierdooiers en de suiker mooi wit kloppen tot de suiker 
volledig is opgelost.

-  De lichtafgekoelde melk beetje bij beetje aan de eiermassa 
toevoegen en er ondertussen voortdurend in roeren met 
een spatel.

-  Terug op een matig vuur zetten en blijven roeren tot het 
mengsel bindt. Check de binding met de spatel: blijft de 
crème de spatel mooi bedekken wanneer je hem eruit 
haalt, dan is hij klaar.

-  De pot  van het vuur nemen en de crème door een 
sauszeef gieten. Voorzichtig roeren terwijl de crème 
afkoelt om velvorming te voorkomen. Niet kloppen want 
dan ontstaat er te veel schuimvorming.

-  De crème in de roomijsmachine tot een homogene 
massa laten draaien. Op het einde eventueel nog enkele 
fijngehakte mokatinebollen in de ijsmachine doen.

-  Het roomijs uit de machine halen en in de diepvriezer 
zetten.

Mokatine roomijs

1
2

6

IngredIenten voor 1 LIter

8 dl melk 
75 g Mokatinebollen 
9 eierdooiers 
100 g suiker

1
2

7

BereIdIng

-  De melk met de opengesneden vanillestok aan de kook 
brengen en de mokatinebollen hierin laten smelten.

-  De vanillestok leegschrapen en uit de melk halen.
-  De eierdooiers en de griessuiker zeer goed opkloppen  

tot ruban en de room eronder roeren.
-  De iets afgekoelde mokatinemelk erbij doen en rustig 

mengen.
-  Het beslag 1 uur laten afkoelen in de koelkast en dan  

in 4 vuurvaste schaaltjes gieten.
-  Zo’n 40 minuten garen in de oven op 95 °C.
-  Uit de oven halen, de kandijsuiker erover strooien  

en onder de grill (of met de bunzenbrander) mooi laten 
karamelliseren.

Crème brûlée 
met Mokatine

IngredIenten

125 ml melk 
½ vanillestok 
75 g Mokatinebollen 
4 eierdooiers 
50 g griessuiker 
35 cl room 
125 g Candico kandijsuiker
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