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straatbeeld in de regio kleurde. 

Verschillende brouwerijen, biersteke-
rijen en drankgelegenheden staan nog 
steeds in het lokale geheugen gegrift, 
gezien deze zaken dikwijls ‘van vader op 
zoon’ overgingen. Toch speelden vrou-
wen een meer actieve rol dan enkel die 
van weduwe-waarnemer. Hoewel voor-
namelijk mannen de bierproductie in 
handen namen, was een goed deel van 
de bestuurders of beheerders vrouwen.

De tentoonstelling belicht het famili-
ale aspect en de maatschappelijke rol 
van Vlaams-Brabantse brouwers en  
stokers, met materiaal uit de collec-
tie van het Documentatiecentrum 
Vlaams-Brabant, uit het Inbev-archief 
van Rijksarchief Leuven, uit de collectie 
particulier brouw erfgoed van de data-
bank Erfgoedplus.be en uit interviews 
met nazaten van families.

De tentoonstelling vloeit voort uit het 
erfgoedproject ‘Vlaams-Brabant drinkt’, 
een samenwerking tussen de provin-
cie Vlaams-Brabant en de culturele ar-
chiefinstellingen KADOC, Amsab-ISG, 
ADVN en Liberaal Archief. Het betreft 
een studie over het belang van produc-
tie, distributie en consumptie van alcohol 
bij de identiteitsvorming en verbeelding 
van inwoners van Vlaams-Brabant sinds 
1795. De focus ligt op de productie van 
bier, jenever en wijn, de producenten, 

werknemers, handelaars en caféuitba-
ters, en hun rol in het sociale, economi-
sche, politieke en culturele leven. Ook de 
drinkers zelf, hun consumptiepatronen 
en de sociale verschillen in drankgebruik 
komen aan bod, net als het maatschap-
pelijk kader van sportieve en culturele 
activiteiten waarbij alcohol lokale of re-
gionale groepsgevoelens mee vorm gaf. 
Ten slotte wordt de beeldvorming van 
alcohol in reclame, wetgeving, toerisme, 
heemkunde en erfgoed belicht.

Het erfgoedproject mondt uit in een 
boek dat past binnen ‘Accenten uit de 
geschiedenis van Vlaams-Brabant’, de 
historische publicatiereeks van de pro-
vincie Vlaams-Brabant. In die reeks 
wordt telkens gefundeerd, wetenschap-
pelijk historisch onderzoek naar een  
bepaald thema uit de Vlaams-Brabantse 
geschiedenis voorgesteld. 
Vanaf november 2015 kan u zich dus in 
een rijk geïllustreerde publicatie laven 
aan het regionale geestrijke verleden 
van producenten, handelaars en verbrui-
kers van alcohol.

Vlaams-Brabant is een provincie die 
kan bogen op een rijk brouwerij-, 
stokerij- en horecaverleden en deze 
‘historische eigenheid’ heden ten 
dagen hoog in het vaandel voert.

Tot midden 19de eeuw telde bijna elk 
dorp in toenmalig Brabant één of meer-
dere stokerijen of brouwerijen, naast 
de ettelijke cafés die vaak epicentra van 
het sociale leven vormden. De brouwe-
rijsector werd tot aan WOI gekenmerkt 
door een traditioneel patroon waarbij 
in economisch gunstige tijden bedrijfjes 
werden opgericht en bij laagconjunc-
tuur een concentratiebeweging optrad. 
Naast de kleine landbouw- en familie-
brouwerijen stonden na 1850 wel een 
aantal kapitaalkrachtige en innovatieve 
spelers op, die niet enkel de productie 
van hoge gistingsbieren moderniseer-
den, maar ook hun distributie en afzet 
in cafénetwerken.

De intrede van industriële productie-
technieken en van lage gistingsbieren 
versnelden, vooral na WOI, processen 
van schaalvergroting en concentratie. 
Toch beleefden nog heel wat kleine en 
middelgrote brouwerijen in de jaren 
1950 het hoogtepunt van hun bestaan, 
niet in het minst dankzij uitgekiende re-
clamestrategieën en een inbedding in 
het lokale socio-culturele verenigings-
leven. Het werd echter de zwanenzang 
van een sector die generaties lang het 

MEER INFO

- www.vlaamsbrabant.be/accenten

-  www.vlaamsbrabant.be/ 
vlaamsbrabantdrinkt

Praalstoet ter gelegenheid van de Gouden Bruiloft van 
Felix Van Roost, met Cambrinuswagen van Brasserie 
de Palmboom (03/06/1913), uit de Virtuele collectie 
‘ABC van de Demervallei’, archief Felix Van Roost 
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CLAES
Jeneverstokers te Lembeek
Het Oostenrijks bewind stimuleerde 
de productie van jenever in de Zuide-
lijke Nederlanden. Het controleerde de 
productie van sterke drank, behalve in 
Brabant, waar dit aan het vrije initiatief 
werd overgelaten. Tijdens de Franse Tijd 
verdubbelde het aantal stokerijen in het 
Dijledepartement tot ca. 200, vooral in 
voormalige vrijdorpen, zoals Halle en 
Lembeek (van 18 in 1789 naar 45 in 
1802, waaronder stokerij Schoenma-
kers). Leuven, Tienen, Brussel en Diest 
telden elk tussen de 43 en 56 stoke-
rijen. De grootste concentratie lag in 
de steden, al waren er in elk dorp wel 
twee of drie actief. Rond 1830 telde 
Midden-Brabant acht jeneverstokerij-
en, bv. Vander Elst in Erps-Kwerps, die 
ook brouwactiviteiten ontplooide. Tus-
sen 1830 en 1900 verdrievoudigde de 
jeneverproductie in België, maar slonk 
het aantal bedrijven tot 1/5de. Industriële 
stokerijen, zoals Wittouck (Sint-Pieters-
Leeuw) en Hougardia (Hoegaarden), 
overvleugelden, niet in aantal maar in 
omzet, de landbouwstokerijen die een 
welgekomen, noodzakelijke nevenacti-
viteit waren in de agrarische sector.

In Lembeek situeerde zich lange tijd 
een belangrijke producent, namelijk de 
jeneverstokerij Claes. De familie Claes 
had begin 18de eeuw geprofiteerd van 
de geprivilegieerde positie van het dorp, 
waar de uitvoer van drank en de invoer 
van grondstoffen vrijgesteld waren van 
accijns- en tolrechten. In 1825 schakelde 
Charles Claes (1787-1847) als één van 
de eerste stokers uit de streek over op 

stoomaandrijving. Tijdens de Hollandse 
periode (1815-1830) groeide hij uit tot 
de grootste producent van het Konink-
rijk. Opvolger Paul Claes (1818-1884) 
breidde nog uit. De vertakking van de 
familie in het economische dorpsleven 
ging ver. Ze bezat een industriële moute-
rij en verpachtte gronden met opgeleg-
de suikerbieten- en graanteelt. In 1830 
introduceerde Claes ook een technologi-
sche vernieuwing, nl. de stookkolom van 
Cellier-Blumenthal, waardoor hij continu 
kon distilleren. 

De kapitaalkrachtige familie Claes speel-
de ook een politieke rol. In Lembeek 
zetelde tussen 1800 en 1892 nagenoeg 
onafgebroken een Claes in de gemeen-
teraad en gedurende meer dan 50 jaar 
leverde de familie de burgemeester, 
o.a. Paul Claes van 1861 tot 1879. De 

familie zat gedurende een eeuw in 
het bestuur van de kerkfabriek en was 
nauw verweven met het socio-culturele 
verenigingsleven. De schuttersgilde ‘La 
Concorde’ werd in 1834 opgericht on-
der bescherming van Charles Claes en in 
1861 richtte burgemeester Paul Claes als 
ere-voorzitter de muziekmaatschappij 
‘de Fanfare van Lembeek’ op. Op 27 mei 
1840 ontving burgemeester Claes zelfs 
koning Leopold I in zijn kasteel. Bij het 
inrijden van de spoorlijn Brussel-Tubeke 
stapte hij in Lembeek af om de fabrieken 
van Claes te bekijken. In datzelfde jaar 
werd Claes tot ridder in de Leopoldsorde 
verheven voor bewezen diensten aan de 
industrie en de landbouw. In 1853 kocht 
Paul Claes het kasteel van Lembeek met 
land en bos. Hij liet het kasteel restaure-
ren en het park in een landschappelijke 
stijl aanleggen. De ‘heerschappij’ van de 
familie Claes uit Lembeek kwam echter 
tot een einde in 1892.

Dejonghe R. e.a., “De familie Claes. Van landbouwers tot in-
dustriëlen en grootgrondbezitters. Lembeek van de 17de tot de 
19de eeuw”, Hallensia, 1987, 9/4, 1-114

Elsemans H., Jenever: een Belgische belevenis, Antwerpen, 
Project, 1987, 15-28

Picalausa M., De Koninklijke maatschappij ‘De Fanfare van 
Lembeek’ - Brass-Band 1861-1986, s.l., 1986

Vandenplas D. en Petit C., “De bierbrouwerijen in Lembeek in 
de 19de en 20ste eeuw”, Hallensia, 1987, 9/3, 43-51

Vannoppen H., “De sociale functie van de herberg in Mid-
den-Brabant heemkundig bekeken”, Ons Heem, 1997, 51/3, 
147-162 

Vanvolsem J., “Erven met eerbied… ook voor Halle”, Hallen-
sia, 1987, 9/3, 17-25

  Briefhoofd van de stokerij Claes in Lembeek,  
uit de collectie van het Stadsarchief Halle,  
Gemeente-archief Lembeek

Buste van Paul Claes  
door Cyprien Godebski  

(ca. 1870), uit de collectie  
van het Streekmuseum Halle,  

inventarisnummer BL714
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stichtingscongres van de 
partij en werd de eerste 
voorzitter van de lokale 
liberale kiesvereniging. 
Zijn zoon Edouard was 
liberaal gemeenteraads-
lid in Leuven tot 1896. 
In 1889 werd hij voor 
zijn talrijke filantropische 
initiatieven benoemd tot 
commandeur in de Leo-
poldsorde. 

Auguste de Becker trad in de 
voetsporen van zijn schoonva-
der en ontpopte zich ook tot een 
industrieel-filantroop. In tegenstel-
ling tot Edouard Remy behoorde hij 
niet tot de liberale maar tot de katho-
lieke strekking. Hij zetelde onder meer 
in de Senaat en de provincieraad van 
Brabant. In 1925 was hij voorzitter van 
de ‘Katholieke Associatie van het Arron-
dissement Leuven’ en secretaris in het 
hoofdbestuur van de Leuvense Gods-
huizen. Ook zijn opvolger in het beheer 
van de brouwerij, Remi Vandervaeren, 
zat in de Leuvense politiek. In een brief 
die Auguste in 1925 naar hem stuurde, 
omschreef hij zijn brouwingenieur als 
‘schepen van publieke werken’.

Een fractie van het archief van deze 
brouwerij wordt bewaard in het archief 
van Inbev in het Rijksarchief in Leuven.

REMY
Breda te Leuven
De 16de-eeuwse brouwerij Breda 
werd in 1836 gekocht door de toen-
malig rechter van Koophandel Pierre 
Remy-Mastraeten (1779-1863). Het 
bedrijf overleefde de industrialisatiegolf 
binnen de brouwsector in de jaren 1840 
en doorstond met succes de concen-
tratiebeweging tijdens het interbellum. 
Nadat Pierre Remy in 1856 een stoom-
machine introduceerde, kende het be-
drijf een sterke uitbreiding onder het 
bewind van zijn zoon Edouard (1813-
1896), vooral bekend als de industrieel 
achter de stijfselfabriek in Wijgmaal. 

Na diens dood gingen zijn fortuin en ei-
gendom, waaronder de brouwerij met 
inboedel en toebehorende cafés, over 
op zijn enige dochter Maria (1862-1915), 
sinds 1886 getrouwd met de Antwerpse 
advocaat 

Auguste de Becker (1862-1930). Hij 
zetelde vanaf 1887 als commissaris in 
de Wijgmaalse stijfselfabriek van zijn 
schoonvader. In 1896 werd hij niet al-
leen aangesteld tot voorzitter van de 
beheerraad, maar kreeg twee jaar later 
ook het fortuin van zijn vrouw onder 
zijn hoede. Maria Remy liet zich op aan-
deelhoudersvergaderingen vertegen-
woordigen door haar man. Het is niet 
duidelijk welke rol ze speelde als hoofd-
aandeelhoudster (80%) van de Société 
Anonyme Brasserie Breda (°1902). Een 
dergelijke attitude valt op, omdat net 
in deze sector heel wat vrouwen in de-
zelfde omstandigheden wel het heft in 
handen namen. 

Voor en na WOI werd de brouwerij ge-
moderniseerd, uitgebreid met een in-
dustriële mouterij en haar assortiment 
gediversifieerd, met naast de traditio-
nele lambiek, peeterman en witbier, een 
eigen variant van de populaire Duitse 
biersoort bock. Na het overlijden van 
Auguste de Becker-Remy kwamen diens 
aandelen in het bezit van de familie 

van Remi Vandervaeren, de brou-
wingenieur. Het was de laatste 
brouwerij die Artois in 1974 in 
Leuven overnam. 

Door hun vaak weinig bescheiden 
fortuinen speelden vele brouwers ook 
een maatschappelijke rol. Zeker  wan-
neer in 1846 de liberale partij werd 
opgericht, schaarden heel wat brou-
wers zich achter deze partij. In Leuven 
was Pierre Remy zelfs aanwezig op het 

Papieren bierflestiket  
van de brouwerij Breda,  

uit de collectie van  
Kris Van den Berg, Herent

Calderon A., Verdwenen brouwerijen van 
België, Gent, Mens en Cultuur, 2012, 295-
301

Cresens A., De Leuvense Vaart van de Vaart-
kom tot Wijgmaal: aspecten uit de industrië-
le geschiedenis van Leuven, Leuven, Peeters, 
2012

Notredame-Van den Borre N., “Edouard 
Remy (1813-196). Een Leuvens industrieel-fi-
lantroop en zijn familie (De Becker-Remy)”, 
Vlaamse Stam, 1997, 33/3-4, 157-163

Uytterhoeven R., “Bij het eeuwfeest van het 
afsterven van Edward Remy, groot-industri-
eel en filantroop”, Vlaams-Brabant. Twee-
maandelijks tijdschrift voor toerisme, 1996, 
2, 3-9

Vanpée D., “Edouard Remy: een industrieel- 
filantroop waarbij handel in de familie zat”, 
SIWE Cahier, 2004, 18-21
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taris, nam zijn rol op in de dorpse ‘fanfa-
repolitiek’. Hij behoorde tot de ‘politieke’ 
groep van ‘de Vlaamse Leeuw-Banne-
lingen’. Als brouwer was hij namelijk 
voorstander van de inrichting van een 
economisch lucratieve tweede kermis 
in het dorp, terwijl pastoor Moorkens 
zich daartegen verzette omwille van het 
overmatig drankgebruik en het daaruit 
voortvloeiende onzedelijk gedrag. Toch 
dreef de brouwer zijn wil door. In reac-
tie daarop verbood de pastoor de leden 
van de fanfare ‘de Vlaamse Leeuw’ om 
te spelen bij de opening van de kermis. 
Niettemin deden ze dat toch, omdat ze 
werknemers bij Van Roost waren. Zij 
werden uit de fanfare gezet, waarna ze 
een nieuwe fanfare onder leiding van 
de brouwer startten onder de naam ‘de 
Vlaamse Leeuw-Bannelingen’. 

De zoon van Felix Van Roost, Charles 
(1863-1927), ontpopte zich, dankzij de 
steun van Moorkens’ opvolger, pastoor 
Oliviers, in 1908 tot burgemeester van 
Werchter. Na WOI bekleedde hij dit 
ambt niet meer, omdat hij tijdens de 
oorlogsjaren zijn eigen belangen bo-
ven die van de verarmde inwoners zou 
hebben gesteld. Bovendien deed dit de 
vete tussen de twee fanfares opnieuw 
oplaaien. Het trieste hoogtepunt was 
de onopgeloste moord op een lid van 
de fanfare ‘de Vlaamse Leeuw’ in de 
jaren 1920. In 1927 werd Charles Van 
Roost toch opnieuw burgemeester. Na 
zijn dood in 1929 werd zijn broer Arthur 
aangesteld als burgemeester tot in 1941.

VAN ROOST 
Landbouwer-brouwers te Werchter
In de jaren 1840-1850 voltrok zich een 
concentratiebeweging binnen de bierin-
dustrie. Onder invloed van de mechani-
sering van het productieproces daalde 
het aantal brouwerijen van 3158 naar 
2528 in de periode 1843-1870. Door 
gebrek aan investeringskapitaal zagen 
vaak rurale familiebedrijven zich ge-
noodzaakt hun activiteiten te staken of 
te fusioneren. In de periode 1870-1880 
steeg het aantal brouwerijen opnieuw, 
mede dankzij gunstige kredietvoor-
waarden en betere distributiemoge-
lijkheden via een groeiend ver-
keersnet. 

In Werchter richt-
te de landbou-
wer-brouwer Felix 
Van Roost (1842-
1916) in 1863 
een brouwerij 
op. Mede door 
een kapitaalin-
jectie van de 
gefortuneerde 
pastoor Pierre 
Van Overstraeten 
– zelf afkomstig 
uit een Merchtem-
se brouwersfamilie 
– bouwde hij ze in 
1869 uit tot een indus-
triële stoombrouwerij on-
der de naam De Palmboom. 
Hij was de producent van een licht-
bruin bier van hoge gisting op basis van 
lambiek met de naam ‘Jack-Op!’. Rond 
1900 werden de vier zonen en de enige 

schoonzoon sterk bij het bier brouwen 
en verkopen betrokken. 

Na WOII kreeg de familiale brouwe-
rij het moeilijk. De gebroeders Jozef 
en Felix (neven van Felix’ zoon Arthur)  
waren de voornaamste beheerders 
van de brouwerij, en Ghislain Van 
Roost, een neef van de beheerders, de 
chef-brouwer. Er waren familietwisten 
rond de zeggenschap over de brouwe-
rij, maar ook de opkomst van pilsbieren 

deed de brouwe rij die intussen 
naar het succesbier Jack-Op! 

was genoemd, geen 
goed. In 1954 werd ze 

overgenomen door 
brouwerij Caulier. 
Die ging op haar 
beurt op in de 
Brasserie de 
Ghlin, maar in 
Werchter viel 
het doek in 
1965.

Net zoals hun 
stedelijke even-
knieën, bezaten 

de brouwers in 
Brabantse dorpen 

maatschappeli jke 
status als notabelen. 

De Franstalige kapitaal-
krachtige heren van Roost 

werden in de volksmond be-
schouwd als de ‘baronnen van Werch-
ter’. Felix Van Roost, in 1863 gehuwd 
met de dochter van een Werchterse no-

Bieretiket Jack-Op Werchter,  
uit de collectie van Maurice Mattheus, Baal

Aerts A., “Het geslacht Van Roost, het Wer-
chterse bier en politiek”, Haachts oudheid- 
en geschiedkundig tijdschrift, 2004, 19, 
235-258; 2005, 20, 47-55 en 147-159

Voets H., Jack-Op, Werchter 1869-2010: een 
historisch overzicht, 2010

Vandecauter G., De evolutie van Rotselaar, 
Werchter en Wezemaal, s.l., Het Streekboek, 
1990, 34-35
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failliet ging na de overname door zijn 
dochter en haar echtgenoot. De broer 
van Guilielmus, Antonius Van Tilt, kocht 
in 1756 de brouwerij De Meermin of 
De Sirene, ook gevestigd in dezelfde 
buurt. Van zijn vijf kinderen werd alleen 
Jacques-Emmanuel Van Tilt brouwer. 
Hij nam De Sirene over. Het is zijn zoon, 
Louis-Joseph Van Tilt (1802-1871), die 
zijn nicht Marie-Fanny-Françoise-Barbe 
Gilbert (1812-1870) huwde, wiens groot-
vader langs moederszijde de brouwer 
Arnoldus Hambrouck (1755-1824) was. 

Na het overlijden van Jacques-Emmanuel 
Van Tilt ontstond er een conflict tussen 
de kinderen, Louis-Joseph en zijn drie 
zussen. Deze laatsten gingen niet ak-
koord met het monopolie van hun broer 
over de brouwerij. Ze sloten een ak-
koord waarbij alle kinderen eigenaar van 
de brouwerij bleven. Louis-Joseph bleef 
wel het beheer waarnemen tot in 1852, 
wanneer de zussen hem uit de brouwe-
rij zetten. Onder hun leiding werd het 
bedrijf in 1873 een naamloze vennoot-
schap. Na decennia van uitbreiding, sterk 
zichtbaar in het cafénetwerk te Leuven, 
nam Artois de brouwerij-mouterij Van 
Tilt Soeurs in 1952 over.

Een fractie van het archief van deze 
brouwerij wordt bewaard in het archief 
van Inbev in het Rijksarchief in Leuven.

De beheerders van de eerste industriële 
brouwerijen in Brabant waren zonder 
twijfel kapitaalkrachtige burgers, vaak 
voorzien van een rijk familiaal brouw-
verleden. Renier Hambrouck installeer-
de in 1836 in de voormalige abdij van 
Onze-Lieve-Vrouwe-ten-Wijngaard in de 
Mechelsestraat in Leuven een brouwerij, 
uitgebouwd onder de deskundige lei-
ding van Georges Lacambre. Van 1837 
tot 1840 stond deze Franse burgerlijk 
ingenieur aan het hoofd van de Société 
des Brasseries Belges, de eerste stoom-
brouwerij in België. Nog voor 1850 werd 
zij – na een fusie met een maalderij – een 
onderneming van Hambrouck en Van-
derhaert die haar La Vignette doopten. 
Onder deze naam groeiden het bedrijf 
en zijn bekendheid, tot Artois het uitein-
delijk in 1937 overnam.

Er zijn indicaties dat de (groot)vader van 
Renier Hambrouck brouwer was en te-
vens verwant aan de brouwersfamilie 
Van Tilt, afkomstig uit Erps-Kwerps. Een 
tak van de familie hield in Veltem brou-

werij, met Frans Van Tilt (1877-1949) als 
één van de beheerders van Het Anker. 
Een andere tak kwam in Leuven te-
recht. Daar kreeg Antoine Guilielmus, 
als meester in het brouwersambacht, 
in 1791 de leiding over de brouwerij De 
Witten Leeuw/Lion Blanc, gevestigd in 
het voormalige klooster van de bogaar-
den en oratorianen. Deze onderneming 
gold, net als La Vignette, als een voor-
beeld van vroege industrialisering. Gui-
lielmus was ook eigenaar van de brou-
werij De Rode Leeuw, eveneens gelegen 
in de Mechelsestraat, die echter in 1805

VAN TILT
Een wijdvertakt brouwersgeslacht

Schenkblad om bier  
op te dienen in cafés, 

uit de collectie van  
Kris Van den Berg, Herent

Calderon A., Verdwenen brouwerijen van 
België, Gent, Mens en Cultuur, 2012, 295-
301

Uytterhoeven R., Leuven, bierstad door de 
eeuwen heen: een uniek brokje lokale ge-
schiedenis rond brouwen en drinken met 
documenten van de XVIIde tot de XXste eeuw, 
Heverlee, Uytterhoeven, 1983

Vannoppen H., “De brouwerijen Van Tilt te 
Leuven”, Ons Heem, 2001, 55/1, 4-14
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In Hoegaarden brouwde Philippe- 
Jacques Loriers (1799-1885) tussen 
1832 en 1837 als huurbrouwer bij de 
brouwerij-stokerij Dotremont, nadien 
als zelfstandig eigenaar van de ambach-
telijke brouwerij-stokerij Sint-Arnold. In 
1887 verhuisde Gustaaf Loriers (1853-
1915) de brouwerij naar een meer ge-
schikte site met een beek voor het no-
dige zuivere water. Na zijn overlijden 
beheerden de drie zonen en hun moe-
der het bedrijf. Samen met de twee 
dochters investeerden ze in de oprich-
ting van de Société Anonyme Brasserie 
et Distillerie Loriers in 1925. In Hoegaar-
den maakte de familie Loriers in de jaren 
1930 als enige brouwerij de omslag naar 
een door stoom aangedreven produc-
tieproces. De rest van de dorpsbrou-
wers bleven witbier op ambachtelijke 
wijze maken. De Groote Brouwerijen 
van Hougaerde van Loriers daarentegen 
ontwikkelde een breed assortiment aan 
bieren, waaronder de ‘Hirsch pils’ en de 
‘Dortor Dortmund’, beide lage gistings-
bieren, en de ‘Das’, een amberkleurig 
bier. Daarnaast bezat de familie nog een 
stokerij en limonadefabriek Hougardia. 

De populariteit van hun bieren nam 
na WOII zeker niet af, maar het bedrijf 
kampte met een verdeelde raad van be-
stuur. Na de dood van de weduwe van 
Gustaaf Loriers in 1941, werden haar 
aandelen verdeeld onder de drie overge-
bleven kinderen. Dat leidde tot een ver-
snippering in de raad van bestuur. Een 
groep met 49% van de aandelen in han-
den wilde haar aandelen verkopen en 

benaderde de brouwerij Artois, die ech-
ter alleen de aandelen wilde overnemen 
van de grootste groep. Ze verkocht in 
1959 dan haar aandelen aan de Brussel-
se brouwerij Wielemans. Daarna gaf ook 
de meerderheid van de aandeelhouders 
het op en verkocht haar aandelen toch 
aan Artois. In 1960 kwam de Hoegaard-
se brouwerij volledig in handen van Ar-
tois. Deze overname leidde niet onmid-
dellijk tot sluiting. Artois verhoogde zelfs 
het productievolume, maar schroefde 
tegelijkertijd het assortiment bieren te-
rug. Ze brouwde er nog even ‘Das’, ta-
felbier en ‘Stella’, de populaire pils van 
Artois. Uiteindelijk, in 1972, sloot ze de 
Hoegaardse brouwerij onder groot pro-
test van de lokale bevolking.

LORIERS
De aanhouders van Hoegaarden

Stand van de Groote Brouwerijen van  
Hougaerde op de Wereldtentoonstelling 

te Luik (1930), uit de collectie van  
Albert Guilluy, Hoegaarden

“De verdraaide waarheid over de brouwerij 
Loriers”, Alpaidis, 1984, 75/2, 15-20

“Loriers of de grote brouwerijen van Hoe-
gaarden”, ’t Moutstockje, 2004, 1, 11-13

Guilluy A., Die edele orde vanden moutstock, 
Hoegaarden, ‘t Nieuwhuysmuseum, s.d.

Vannoppen H., “De sociale functie van de 
herberg in Midden-Brabant heemkundig  
bekeken”, Ons Heem, 1997, 51/3, 147-162

Verwinnen K., “Een brouwerij zonder water 
is als een café zonder bier. Brouwerij Loriers 
te Hoegaarden en het cascadesysteem van 
interbellumbrouwerijen”, SIWE Magazine, 
2008, 35-36, 60-71
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Herberg ‘t Huis te Rotselaar kent een lange familiale geschiedenis waaraan de 5de 
generatie heden ten dage verder schrijft. Dit café, opgericht in 1919 door Frans Mi-
chiels, hoofdonderwijzer te Tremelo voor WOI, daarna eerste schepen in Rotselaar, is 
steeds in rechtstreekse familiale lijn overgeërfd. In 1933 nam zijn dochter, Josephine 
(Fientje) Michiels, het café annex kruidenierswinkel over. 

Zij gaf in 1948 de zaak over aan Helena, haar dochter uit het huwelijk met Jef Van 
Haerenborgh, meester en secretaris in de Sint-Pietersambachtsschool te Leuven. Ge-
trouwd met Georges Staes, KBC-medwerker en voorzitter van de Rotselaarse afde-
ling van het NCMW (Nationaal Christelijk Middenstands Verbond), bleef ze tot de 
leeftijd van 86 jaar actief in het café dat haar zoon in 1982 overnam. Intussen was in 
1978 het oude café afgebroken ten voordele van een nieuwbouw. De kruideniers-
winkel werd niet meer verdergezet, terwijl het café uitbreidde tot brasserie. Gedu-
rende zijn hele geschiedenis bleef het café zowel een ‘vrij’ huis dat onafhankelijk van 
brouwerijen zelf een aanbod aan bieren kon samenstellen, als een ‘open’ huis waar 
lokale verenigingen, politieke partijen en middenveldorganisaties hun vergaderingen 
of activiteiten hielden.  

ROTSELAAR
Een ‘vrij’ huis over generaties heen

“Uithangborden voor herbergen”, Tijdingen 
van het Beatrijsgezelschap, 1991-1992, 27/3, 
16-17

Billen R., In de zoeten inval: authentieke 
cafés in het Hageland en Leuven, Deurne, 
Book and Media, 2003  

Vandecauter G., “Uithangborden van de 
Rotselaarse herbergen rond de eeuwwisse-
ling”, Tijdingen van het Beatrijsgezelschap, 
1977-1978, 13/1, 3-11

Vandecauter G., De evolutie van Rotselaar, 
Werchter en Wezemaal, s.l., Het Streekboek, 
1990, 28-31

Vanderhoeven V., “Oude pachthoven en 
herbergen te Rotselaar”, Tijdingen van het 
Beatrijsgezelschap, 1979-1980, 15/3, 17-26

Voets H., Brouwerij Mena, limonadefabriek 
Kina: Rotselaar 1897-2007, Rotselaar, Ge-
meente Rotselaar, 2007

Herberg ‘t Huis te Rotselaar in 1959, met 
de leden van de Werchterse Sint-Sebasti-
aansgilde en links op de foto uitbaatster 
Helena Van Haegenborgh, uit de collectie 
van Patrick Staes, Rotselaar

Herberg ‘t Huis te Rotselaar in augustus 
1973, met achter de tapkast Helena Van 
Haegenborgh, uit de collectie van Patrick 
Staes, Rotselaar
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VLEZENBEEK
Pajotse stekerij

Pakuis van geuzestekerij Huygens 
te Vlezenbeek in 1947, met links 
Irma (°1925) en rechts haar vader 
Jan Baptist Huygens (°1883), 
uit de collectie van Marleen De 
Kegel, Vlezenbeek

Debraekeleer W. e.a., Brouwerijen en bier-
stekerijen in Beersel. Lambiek en Faro zijn 
de beste bieren van de wereld, Beersel, Het 
heemkundig genootschap ‘van witthem’ 
Beersel, 2003



Brouwerij de Biertoren te Kampenhout 
was een bedrijf van de familie Smedts, 
afkomstig uit Rotselaar. Daar stichtte 
Theodoor Smedts, tevens burgemees-
ter, in 1869 de brouwerij de Toren. Zij 
was gevestigd in de gebouwen van Hof 
Ter Heiden en verwees in haar naam 
naar de donjon die er naast stond. Haar 
specialiteit was de lambik, de ‘dikkop’ 
en de “Rotselaarse” bruine. Toen in de 
jaren ’30 de zaken, na de impact van 
WOI, weer beter gingen, keek toen-
malig brouwer René Smedts uit naar 
een nieuwe locatie, gezien zijn broers 
en zussen, mede-eigenaars van het do-
mein, de huur drastisch verhoogden. 
René Smedts kocht dan in 1939 de leeg-
staande gebouwen van de brouwerij 
van Wouters te Kampenhout. 

De “Toren” werd zo de “Biertoren”. 
De Biertoren brouwde voornamelijk  
tafelbieren, maar investeerde vanaf 
1989 ook in een gamma van blonde en 
bruine hoge gistingsbieren, waaronder 
‘Campus’. Voor de productie van ta-
felbieren werd brouwerij Verlinden uit 
Lubbeek overgenomen. Na de overna-
me in 1993 door Brouwerij Huyghe uit 
Melle sloot ze als laatste brouwerij in 
het witloofdorp. Op de site vindt men 
nog stille getuigen van het brouwerij-
verleden. Alhoewel, sinds 2014 verrees 
er een nieuwe brouwerij, opgericht door 
de kleinzoon van René Smedts en zijn 
echtgenote.

KAMPENHOUT
Van toren tot biertoren

Dupaix H., “De brouwerij ‘De Biertoren’ te 
Kampenhout”, Midden-Brabant, 1993, 8/4, 
51-56

Vannoppen, H., “Brouwerij- en jeneversto-
kerijgeschiedenis in Midden-Brabant”, Mid-
den-Brabant, 1993, 8/1, 55-71



Camion van brouwerij de ‘Biertoren’ te 
Kampenhout in een stoet (jaren 1950), uit de 
collectie van Huub Van der Steld, Kampenhout

Bierstekerij Huygens was een typische 
Pajotse familiezaak, gelegen te Vlezen-
beek. Opgericht in het vroege interbel-
lum, bloeide deze zaak tot in de jaren 
’60, maar werd ze opgedoekt ten tijde 
van de verminderde populariteit van 
geuze ten voordele van zoetere bier-
soorten. 

Jan Baptist Huygens, de stamvader van 
de geuzestekerij, geboren op 7 maart 
1883, ging op 14-jarige leeftijd aan de 
slag als brouwersgast bij de Union Mar-
chands de Bières te Ukkel. Na zijn huwe-
lijk in 1907 met Marie Devisch uit Beert 
richtte hij in 1911 op de hoek van de 

Postweg met de Schreinstraat een café 
op, dat hij later uitbreidde met een pak-
huis. Na WOI bouwde hij wat verderop 
een nieuw woon- en aanpalend pakhuis. 
Hij bleef biersteker van 1920 tot 1958. 
Nadien baatten zijn zoon, Dominiek, en 
twee schoonzonen, Henri Depever en 
Eugeen De Kegel, de zaak uit tot 1970, 
tot enkel het café overbleef. 
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DOCUMENTATIECENTRUM  
VLAAMS-BRABANT

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant 
verzamelt, beheert en ontsluit alle relevante 
publicaties over het erfgoed en het verleden 
van de provincie en haar voorlopers, de pro-
vincie Brabant en het hertogdom Brabant. 
Je vindt er boeken over tal van onderwer-
pen zoals lokale geschiedenis, heemkunde, 
archeologie, monumenten, dialecten, ge-
nealogie, natuur, geografie, ... Verder bezit 
deze bewaarbibliotheek een uitgebreide 
collectie heemkundige en andere tijdschrif-
ten. Via bijdragen aan tentoonstellingen, 
publicaties, Erfgoeddag, onderzoekspro-
jecten, wandelingen en lezingen laat ze een 
breed publiek kennismaken met het geheu-
gen van Vlaams-Brabant.

De collectie is vrij toegankelijk en in open rekken opgesteld. Uitleen van materialen is 
mogelijk, alsook het maken van fotokopieën. Via het internet doorzoek je in een wip 
de hele collectie. Surf naar http://docvlaamsbrabant.bibliotheek.be of spring binnen 
in de Vaartstraat 24, 3000 Leuven.

INFO 
www.vlaamsbrabant.be/documentatiecentrum

CONTACT: 
documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be 
016-31 49 54 

OPENINGSUREN:  
maandag gesloten 
dinsdag tot vrijdag: 09-16.30 uur 
-  1ste zaterdag van de maand: 09-12.30 uur en 13-16 uur
-  juli en augustus: gesloten tussen 12-13 uur en op zaterdag

Erfgoedplus.be is een online databank die cultureel erfgoed uit Vlaams-Brabant in-
ventariseert en toegankelijk maakt. Via de website ontsluit de provincie objecten uit 
collecties van erfgoedbeherende organisaties. Je vindt er een waaier aan objecten die 
het Vlaams-Brabantse brouw- en stookverleden documenteren. Je kan snuisteren in 
de rijke collectie van het Museum voor de Oudere Technieken te Grimbergen, met in-
strumenten gaande van moutspanen tot flessenkurkers. Of verdwalen in de ansicht-
kaarten en foto’s van brouwerijen en cafés uit de collecties van het Zuidwestbrabants 
Museum en Stadsarchief van Halle. Ook een waardevolle verzameling reclameborden 
en bierglazen uit het Stedelijk Museum van Aarschot zijn te raadplegen. 

Bovendien maakt de website het sterk verspreide brouwerfgoed uit particuliere col-
lecties zichtbaar. Voorwerpen, foto’s en andere private erfgoedstukken zijn te bekij-
ken. Uit interesse, uit professioneel oogpunt, voor een werkje voor school, voor een 
toeristische brochure of rondleiding… alle redenen zijn goed om Erfgoedplus.be te 
doorzoeken. En wij garanderen dat je meer vindt dan je zoekt!

www.erfgoedplus.be 

VERBORGEN BROUWERFGOED OP 
ERFGOEDPLUS.BE

Pakhuis van geuze-
stokerij Huygens te 
Vlezenbeek in 1959. 
Dominiek Huygens 
schenkt een glas geuze 
uit, ter gelegenheid van 
de bierfeesten, uit de  
collectie van Marleen 
De Kegel, Vlezenbeek





MEER INFO

Provincie Vlaams-Brabant 
dienst erfgoed

Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
016-26 76 74 - erfgoed@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke
gedeputeerde Tom Dehaene

016-26 70 22
kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/erfgoed
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