
Parochie-uitstap

Sint-Theresia Berchem

Doornik / Aubechies

‘Naar onze oeroude wortels’

Zaterdag 17 september 2016

Op zaterdag 17 september is het weer zover :
met een uitstap naar Doornik willen we – na
Xanten, Nijmegen, Rijsel, Aken, Brugge, Den
Bosch, Valenciennes/Bavay, Düsseldorf en U-
trecht  –  de  draad  van  onze  parochietrips  ten
tienden male oppikken. Een heus jubileum !

Doornik (Frans Tournai, van het Latijn Torna-
cum) is een stad met bijna 70.000 inwoners in
het westen van de provincie Henegouwen. Ge-
legen aan  de  Schelde en  qua  oppervlakte  de
grootste gemeente van België, is ze tevens de
op een na oudste stad ervan (na Tongeren). Ze
heeft cultuurhistorisch een grote rol gespeeld.

Gestart als Gallische handelsnederzetting in de
Romeinse tijd, nam  Tornacum vanaf 270 n.C.
de leidende positie in de streek over van Cassel
(Castellum Menapiorum). In de 5de eeuw des-
integreerde  het  centrale  gezag bij  gebrek aan
soldaten. Men vestigde vreemde stammen via
een verdrag in grensgebieden, die ze dan moes-
ten verdedigen. Zo vestigden Chlodio en zijn
Franken zich in 431 in Doornik. Onder Childe-
rik en Clovis was de stad, tot 486, de hoofdstad
van het  Frankische rijk. Clovis verplaatste het
machtscentrum  naar  Parijs,  maar  maakte  de
stad bij zijn vertrek tot bisschopszetel, die heel
Vlaanderen bestreek.  De in  Doornik  geboren
Eleutherius werd de eerste  bisschop. Onder de
eerste Franse koning,  Karel de Kale, ontstond

het  graafschap  Vlaanderen (±  850),  een  leen
van hem. Doornik trok welvarende kooplieden
aan en hun streven naar onafhankelijkheid leid-
de ertoe dat de stad vanaf 1187 direct onder de
Franse kroon kwam. In de 15  de   eeuw kende de
stad een bloeiende lakenhandel en was het een
voorname leverancier van wandtapijten..

Beleg van Doornik (1340) door de Vlaamse graaf

De 16de eeuw bleek Doorniks woeligste tijd. De
stad werd de speelbal van Fransen, Engel-sen
en  Spanjaarden  ;  van  katholieken  en  calvi-
nisten ; vanaf 1713 zelfs van Oostenrijkers. In
1815 ging Doornik deel uitmaken van het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlanden en in  1830
van België. In mei  1940 leed de stad aanzien-
lijke schade door een Duits bombardement.

Op 20 km. van Doornik ligt  Aubechies, dat is
opgenomen in de lijst van de mooiste plaatsjes
in Wallonië.  Het dorpje is vooral bekend van
de Archéosite, een archeologisch park, waarin
de tijd van het neolithicum tot en met de Gallo-
Romeinse periode opgeroepen wordt.
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Even concreet nu :

Wanneer ? zaterdag 17 september, om 8.00 u.
stipt

Waar ? Sint-Theresia,  onze kerk – Grote
Steenweg 650, 2600 Berchem

Programma ?

10.30 u.

11.00 u.

12.15 u.

13.45 u.

14.30 u.

16.30 u.

17.30 u.
20.00 u.

Bezoek aan het office de tou-
risme: film over de kathedraal
van Doornik.
wandeling  langs  kathedraal,
belfort, Grote Markt en Église
Saint-Quentin (max. 500 m.)
maaltijd in Brasserie L’Impé-
ratrice : verse soep, konijn op
Doornikse wijze, appeltaart.
vertrek met  de bus naar  Au-
bechies.
Geleid bezoek aan Archéosite
d’Aubechies in twee groepen.
Vrije tijd ; de nabijgelegen ta-
verne  Saint-Géry  opent  voor
ons speciaal haar deuren.
Met de bus naar huis.
Aankomst aan de kerk.

Prijs ? € 56 p.p., maaltijd en bezoeken inbe-
grepen. Dit is minder dan vorig jaar,
maar de dranken zijn niet inbegrepen. 

Inschrijven ?
Gelieve vóór 10 september 56,00 € per
persoon over te maken op het rekening-
nummer  BE46  0635  6140  7036 van

Marc Van den Sande, Sint-Reinhildis-
straat 15, 2640 Mortsel ; graag  met de
vermelding uitstap Doornik + het aan-
tal personen.

Let wel !  Dit rekeningnummer is  niet
dat van de parochie ; het is een tijdelij-
ke rekening, die nog moet dienen voor
de komende acties (vb. de wijnactie).

Fotomateriaal …

Kathedraal, belfort en Grote Markt

De organisator

Die kent u ongetwijfeld al …

Marc Van den Sande (°1959) is  classicus  en
leraar Latijn aan het Onze-Lieve-Vrouwecolle-
ge te Antwerpen. Als secretaris van NKV-Ant-
werpen ( = het Nederlands Klassiek Verbond –
Afdeling Antwerpen) weet hij het nodige over
de Romeinen en hun cultuur. Tevens is hij lec-
tor in de mis van 10.30 uur, echtgenoot van Els
Vochten – die onze uitstap van zeven jaar gele-

den mee begeleidde – en vader van drie kinde-
ren, w.o. oud-misdienaar Pieter.

Fotomateriaal …

Hier leefden wij ooit …

… tot de Romeinen ons de beschaving brachten.

En wees gerust …

Ver hoeven we niet te stappen, want alle loca-
ties liggen dicht bij elkaar. Er zijn slechts twee
verplaatsingen te voet ; en overal waar we ko-
men, kan men zitten.


