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SCILLA TAPT SCHILDA! 
 

 
Ieder dorp had vroeger een of meer brouwerijen op zijn grondgebied. Scilla droomde er  al jaren 
van om dit bierverleden te doen herleven, en toen we in contact kwamen met amateurbrouwer 
en bierliefhebber Quinten Noppen werden de plannen echt concreet. Ook hij droomde van een 
nieuw Schils bier, en hij bracht ons in contact met een kleine proefbrouwerij die onze 
gezamenlijke droom in praktijk kon brengen. Het recept was snel gekozen, maar hoe moest ons 
bier heten? 
 
Schilde stond vroeger bekend als Scilla, Schinla, Scille of Schille. “Schilda” zou perfect in dit rijtje 
passen, maar die benaming werd in de loop der tijden nooit gebruikt om ons dorp te benoemen. 
En toch werd het woord “Schilda” vroeger veel gehoord. Het was immers de naam van onze lokale 
brouwerij. Voor haar geschiedenis moeten we terug naar 1919. In dat jaar neemt Charel 
Baelemans de Schildense brouwerij over van de bekende brouwersfamilie Van Cauwenberghs1. 
 

Wanneer je aan oudere Schildenaren naar de naam van 
het Schildens bier zou vragen, dan zal de naam Schilda 
echter bijna nooit vallen! Vrijwel iedereen zal “Trophee” 
vermelden als naam van het bier uit Schilde. En dat is 
inderdaad de naam die ons bier droeg vanaf 1949, tot het 
einde van de brouwersactiviteiten in Schilde in 1961. Maar 
deze naam is onlosmakelijk gekoppeld aan brouwerij De 
Drie Hoefijzers uit Breda.  
 
Brouwerij De Drie Hoefijzers was in die tijd een grote 
speler op de Nederlandse markt. Ze wilde haar markt 
uitbreiden naar België 
en kwam zo in Schilde 
terecht. De brouwerij 
verkocht haar bier onder 
de naam “De Drie 
Hoefijzers” Haar 
limonades werden 
verkocht onder de naam 
“Trofee”, een verbastering van de Franse vertaling van 
haar bier: Drie ijzers - trois fers wordt Trofee.  En van 
‘Trofee’ naar ‘Trophée’ is nog maar een kleine stap. 

 

                                                
1 Zie de artikels van Jan Hanssen in het Scillatijdschrift jg 2016, nrs  2, 3 en 4, over de 
familie Van Cauwenberghs, en het boek van Hugo Jacobs over ‘De brouwerij te Schilde’, 
Scilla 2008 met het volledige verhaal over Charles Baelemans en zijn brouwerij. 

Vooraan de brouwerij, met ernaast het woonhuis 
van Charel Baelemans waar nu restaurant 
Eurianthe is gevestigd. 
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Vanaf 1961 werd ons Schildens bier zelfs in Nederland gebrouwen, en stond er “Produce of 
Holland” op de etiketten. Een Belgische ode aan Nederlands bier is uitgesloten, en dus moesten 
we verder teruggaan in de geschiedenis. 
 

                

Toen Charel Baelemans de brouwerij overnam van de familie Van 
Cauwenberghs was de brouwerij gekend onder de naam “Den Arend”. 
Baelemans behield aanvankelijk die naam, maar wijzigde hem nadien in 
“Schilda”.  Hij bleef echter verwijzen naar de oorspronkelijke naam van 

de brouwerij. Hij noemde één van zijn bieren “Dubbel Arendsbier” en hij 
verwerkte een arend in zijn logo. 
 

“Arendsbier” was dus een mogelijke naam voor ons 
bier, maar er is al een bier met die naam op de markt. 
En dus bleef alleen “Schilda” over als oude naam voor 
ons bier.  
De enig mogelijke naam, maar tegelijk een perfecte 
naam die zowel de link naar ons bierverleden, als naar ons 
dorp legt. 
 
Een oude naam, maar een nieuw bier! Zelfs als we over het originele recept zouden 
beschikken, is het immers niet mogelijk om het oude Schildabier te doen herleven.  
Daar zijn verschillende redenen voor: 

Een eerste reden is alvast dat het water dat gebruikt werd voor het Schildabier niet meer 
beschikbaar is. Water is niet alleen het hoofdbestanddeel van bier, het is ook één van de 
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belangrijkste grondstoffen. Vandaar dat heel wat brouwerijen prat gaan op een eigen bron of 
water dat zij vanop grote diepte oppompen. De bacteriologische zuiverheid en de scheikundige 
samenstelling van het water zijn van grootste belang voor het brouwen van bier. Brouwer 
Baelemans haalde zijn water uit  een 25 meter diepe put in zijn tuin. Dat water is nu niet meer 
beschikbaar. 

Een andere reden is de problematiek van de ondergisting en de bovengisting. 
Ondergisting of lage gisting vindt plaats bij een lage temperatuur en de volledige 
vergisting neemt enkele weken in beslag. Vroeger was het alleen in de winter of 
in koude delen van Europa mogelijk ondergegist bier te maken. Met de huidige 
middelen kan men heel het jaar door bier van lage gisting brouwen, maar dat 
vergt grote investeringen en is niet meer weggelegd voor kleine brouwerijen. 
Bovengisting of hoge gisting vindt plaats bij een temperatuur van 15 tot 20 
graden. De vergisting duurt hoogstens enkele dagen en de gist blijft op het 

brouwsel drijven. Vóór de ontwikkeling van de ondergisting was bovengisting het gebruikelijke 
proces.  
 
Baelemans brouwde zowel met boven- als met ondergisting. De namen van zijn bieren met 
bovengisting waren “Dubbele Arend” en “Van ’t Paters Vaatje” We vermoeden dat hij met 
ondergisting alleen een pils brouwde die hij gewoon “Schilda” noemde. 
Het systeem van de ondergisting toepassen, en dus bijvoorbeeld (Schilda)pils brouwen, is, zoals 
gezegd, niet meer weggelegd voor kleine brouwerijen. Ook daarom kunnen we de originele 
Schildapils niet doen herleven. We wilden het origineel ook niet “zo dicht mogelijk benaderen”, 
en daarom kozen we voor een bier met een 
heel andere smaak. We gingen hiervoor in 
zee met de jonge Lierse microbrouwerij De 
Meulekes. Brouwmeester Bart Meulepas 
beschrijft ons nieuwe Schildabier als volgt: 
een koperblond/amber kleurig saison- bier 
met een robijnrode schijn. Het is een bier van 
hoge gisting met hergisting op de fles. Het 
alcoholgehalte bedraagt 6,7°. 
De smaak kan omschreven worden als 
moutig, droog en kruidig. 
 
 

  Oud bierglas 

nieuw etiket door Simon en Danny Maes 


