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●Hoe werkt de symboliek van wijn eigenlijk bij het 

avondmaal/eucharistie?

●Rode of witte wijn? Gezien de referentie naar 

bloed of naar de wijn die bij het oergebeuren werd 

gebruikt?

●Moet het goede, uitstekende wijn zijn waarvan je 

geniet of mag het een simpel wijntje zijn waarvan 

je de smaak achteloos doorslikt?

●Moet het echte wijn zijn of mag het druivensap 

zijn?



Een boek leek alle antwoorden te 

bieden, maar helaas...



Zijn these

Wanneer streken voor hun wijn beroemd worden, 

heeft dat niets met bodemgesteldheid of klimaat te 

maken, maar met de aanwezigheid van abdijen.



Maar waar stond de abdij Saint-

Pierre du Morvan, die volgens hem 

de reden was van het succes van 

de Sainte-Péreuse?  Ik heb 

vruchteloos gezocht.

Is het deze?



Saint Pierre de Flavigny?



En de bestaande katholieke 

theologische literatuur weerspiegelt 

een obessionele moralisering

H
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VINUM EUCHA1USTICUM
B. Vinum
166. Vinum perfectum est liquor ex uvis maturis vitis expressus,
absoluta fermen.tatione. Antea est musium; Fermentatio acceleratur
vel retardatur pro circumstantiis. Mustum reeens expressum, est rna-
teria valida, sed graviter illicita, extra necessitatem (1). VER-
MEERS.cH, Th. Mor., m, 371, requirit ut fermentari inceperit. Ait ta-
men fermentationem jam incipere a memento quo exprimuntur uvae.
Ad liceitatem fermentatio debet esse moraliter completa; prout
plus vel minus incompleta fuerit, maior vel minor causa ad eius lici-
tum usum requiritur.
De. sius fabricatione P: VITORIA,si Pan y el Vino E~tCa1'isticosJBilbao, 1944,
haec ait: I. Quidquid naturam vinosae fermentationis mutet, ut additio bacteriarum
aut micodermatum; vel natnralem compositioncm cuiusque vini; excludendum est,
ut additio gypsi (yeso), saecharosae, glucosae, colorantium et dceolorantium, tanni-
ni, antisepticornm; maxima elarificantium pars (gelatina, sanguis, creta, marmor,
crustrae ovorum, conchae, cremor tartarus, etc.). Vinum sic modifleatum materia
graviter vel leviter illicita .erit, pro alterationis gradu; imo at invalida esse posset.
II. Quidquid seientifice cum naturali viniflcationis methodo coineidat, lieet,
et quandoque commendari potest; v. gr., a) Pasteurizatio, qua vinum iam factum,
usque ad 60 gradus centigrados calefit, ut morbi quidam vitentnr; b) cOl1Ccntl'R
tio
musti vel vini' per frigus ; c) item per calorem et vacuum (vacio) j (2) musti concen-
tratio per moderatum calorem balneo mariae (al banD ma·rict) non directo igni.: S~
supra 50 gradus calefactum est, fere certo fermenta perieFunt; et nt fermentetur,
potest: 1) Musto concentrato et frigido addi aliud naturale iam fermentans, vel
quod in eo est ut iam fermentetur; 2) addi fermenta arte multiplicata; 3) zimasa



Typische literatuur uit deze hoek

Rudolf Fattinger, Pastoralchemie. Eine 

Orientierung über die Sakramentalen Materien, 

liturgischen Metalle, Textilien und 

Beleuchtungstoffe nach den kirchlichen 

Bestimmungen, Freiburg i. B.: Herder, 1930.

XII + 192 p.

Eduardo Vitoria, El pan y el vino eucaristicos. Estudio 

quimico-liturgico, Bilbao: El mensajero del Corazón de 

Jesús, 1944, 239 p.



Dus: wij volgen kritisch de 

geschienis terwijl wij degusteren...



Een vaak geciteerde maar 

onvindbare spreuk
De volkeren rond de 

Middelandse zee 

begonnen uit de 

barbarij te geraken toen 

zij de wijnstok en de 

olijfboom begonnen te 

kweken" Thucydides, 

Geschiedenis van de 

Peloponesische 

oorlogen, boek I

??? Iedereen verwijst 

naar Hugh Johnson, p. 

35
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●Men gebruikte vaak zeewater



Dat werpt een bijzonder licht op het meest 

beroemde Symposium uit onze Westerse 

cultuurgeschiedenis



Maar tot laat in de Middeleeuwen 

waren de grote wijnstreken niet 
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Laon, Soissons



Maar gelukkig voor onze kennis organiseerde de 

Franse koning Filips-Augustus een wijnproeverij in 

1224



De expert aan wie men het oordeel overliet was 

een Engelse priester en...

De winnaar was wijn uit Cyprus

Er werd hierover een gedicht geschreven door Henri d'Andeli





De geschiedenis van de schuimwijn
Is champagne de oudste en de meest met traditie 

beladene?

Zeker niet!

Twee andere kandidaten:

Clairette de Die

Blanquette de Limoux
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Clairette de Die
zou vermeld zijn door Plinius de Oudere (23-79) in 

zijn Historia naturalis boek XIV, maar het is geen 

schuimwijn!



De echte eerste schuimwijn: 

Blanquette de Limoux 
toevallig ontdekt in de abbaye Saint-Hilaire



En beroemd beworden omdat zij bij 

de herovering van kastelen en 

dorpen op de protestanten rijkelijk 

vloeide, zoals:

- door de Seigneur d'Arques

- de hertog van Joyeuse, toen hij dit 

prachtig kasteel opnieuw in handen 

kreeg
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Wij degusteren dus anti-

protestantse wijn



Maar dan kwam Dom Pérignon 

(1638-1715), keldermeester van de 

abdij van Hautvillers



Maar de echte Champagne werd door een 

vrijdenkende en genietende, gevluchte, Fransman 

in Engeland gemaakt:



De opvolger van Pérignon was 

dom Ruinart

(1657-1709)



Maar in de katholieke Kerk heb je 

altijd een medemiddelares van de 

genade nodig



In dit geval: Veuve Cliquot



Maar misschien heeft de auteur van Histoire du 

vin et de l'Eglise gelijk voor de wijnen van de Jura 

en de Savoie

Dit is de abdij van Balerne, of wat er van overblijft



Abdij van Balerne in Mont-sur-Monnet



Voor de Jurawijnen zijn Poulsard en Trousseau 

typische wijnstokken voor rode wijn,

voor de Savoie de Mondeuse die wij nu gaan 

degusteren



Maar wij mogen de meest katholieke wijn 

net vergeten

Châteauneuf-du-Pape



Vooral dank zij paus Johannes XXII 

(1244-1334)



Hij dronk er zelf niet veel van, hij en zijn opvolgers 

verkozen bourgogne, maar dank zij hem hebben 

wij de wijn gemaakt van tot 12 verschillende 

druivensoorten,

Ter ere van

De twaalf apostelen...

geniet!


