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De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring va Halle (KGOKH) en Den 
Ast (Archief, streekmuseum en toerisme Halle) bieden vanaf vandaag een 
unieke service aan voor iedereen die belang stelt in de geschiedenis van het 
bierbrouwen in België. Een collectie van 9 eindwerken van brouwers-ingenieurs 
van de KULv uit de jaren 1880-1902 is volledig gedigitaliseerd en toegankelijk 
voor alle belangstellenden. 
 
Deze collectie behandelt de voornaamste biersoorten die destijds in België 
gebrouwd werden. De brouwersingenieurs behandelen eerst de theorie en 
vervolgens een ontwerp-installatie voor het brouwen van een bepaald type 
bier. Samen geven ze een goed en concreet overzicht van de situatie rond die 
cruciale eeuwwisseling. 
 
Deze digitale  eindwerken kunnen geraadpleegd en besteld worden bij 
denast@halle.be. De website www.hallensia.be  omvat de lijst van de 
beschikbare eindwerken evenals alle beschikbare informatie daaromtrent. 
 
De initiatiefnemers nodigen alle belangstellenden uit om de studies die hieruit 
kunnen voortvloeien met elkaar te delen via info@hallensia.be.  om zodoende 
zo snel mogelijk een globaal, precies en samenhangend beeld te brengen van 
de biercultuur in België in die tijd. 
 
Meer informatie hierover is te vinden in de website www.hallensia.be.  
 
Men zegge het voort. 
 
 
Marc Snoeck      Jurgen Vandebotermet 
Voorzitter       voorzitter 
Den Ast (archief, streekmuseum,   Koninklijke Geschied- en  
Toerisme Halle) Oudheidkundige Kring van 

Halle 
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Lijst van documenten in de website Hallensia.be met betrekking tot het 
erfgoedproject “De Oude Lambiekbieren” 
 
1. Project Levend erfgoed;  lijst van de brouwerseindwerken (algemene 
inleiding over het  project, betreft het brouwen van de in België gebruikelijke 
biersoorten rond 1900) 
  
2. Powerpointpresentatie den AST 19-11-15, (algemene inleiding over het  
project, betreft het brouwen in België van de gebruikelijke biersoorten rond 
1900) 
  
3. Consultatiemogelijkheden brouwerseindwerken 
  
4. De Geuzelambiek – een levende historische getuige (overdruk uit ESB) 
  
5. Viertalige folder Oude Geuzelambiek 
  
6. Folder Brouw-Ordonnantie van 1560 
  
7. Tweetalige kleurenfolder Ordonnantie van 1560 
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Lijst van de brouwerseindwerken          behandelde biersoorten : 
  
1. V. Mortgat. 1880, 123 p.   bière blanche 
 2. Christian Fettweis (Verviers) 1881, « La Gileppe », brasserie, 66 p. 
 3. E. Bodart, 1883,     Distillerie 
 4. Edouard Moulart, 1890, 179 p.  bière de Bavière 
 5. R. Doutrelepont, 1892, 77 p.  bière de Bavière  
6. Arthur Peters, 1896, 29 p.     fermentation haute  
 7. Charles Pètre, 1897, 68 p.      Petite-Bavière et Lambic 
 8. E. Belpaire, 1898, 59 p.   bière brune  
 9. Georges Moreau, 1902, 32 p.  malterie 
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