Brouwerij De Brouwketel

De Stad Diest heeft een rijk brouwverleden, zoveel is duidelijk. De ouderen onder ons kennen ongetwijfeld
nog de periode van de jaren vijftig en zestig, sommigen zelfs nog de periode rond WWII. De namen van toen
spreken vandaag nog tot de verbeelding en roepen talrijke nostalgische herinneringen op die praktisch
allemaal terugkomen tot één en alles omvattend item, nl het Diesters bier, of het nu Gilden was, Beker, Gala,
Kerel, Nova, enz……………..
De namen van de diverse brouwerijen waren nog sprekender en enkele kwamen hier reeds aan bod, oa
Cerckel, Het Hoefijzer.
Vandaag willen we ons licht laten schijnen over de Brouwerij Duysters, zo gekend in de volksmond en
eigenlijk een verwijzing naar een familie die jarenlang eigenaar was van deze brouwerij. Opzoeking leerde
ons dat deze brouwerij eigenlijk honderden jaren lang de naam droeg van “De Brouwketel”.
De brouwerij bezit vandaag nog steeds een groot gedeelte van haar vroegere status en is sedert honderden
jaren ook steeds “gekneld gebleven tussen haar perceelgrenzen. In het noorden een tak van de Demer, ten
oosten de pastorij van de Onze Lieve Vrouweparochie, ten westen de brouwerij de Halve Maan en ten
zuiden de openbare weg, sedert vele jaren het Wederbroek, momenteel de Michel Theysstraat.

Op deze foto is de brouwerij duidelijk zichtbaar tegenover de brug aan de Demer; het witte gebouw links
voor het huis met de trapgevel (Brouwerij De Wereld).
Het hoofdgebouw is omzeggens volledig intact en ook de brouwerijgebouwen die herbouwd werden in 1908
zijn nog intact, de vroegere lagerzalen zijn verdwenen. Opmerkelijk is dat bij restauratiewerken een
gevelsteen werd ontdekt die de datum 1706 draagt en gekapt is in de typische Witte van Gobertange
(Gobertingen,een klein dorpje tussen Hoegaarden en Jodoigne).
De periode na de Belgische onafhankelijk kan zeer vlot geïdentificeerd worden en kan haast minutieus
worden gedateerd qua eigenaars.
Begindatum: onbekend. Bestond reeds in 1830.
Eigenaars: Jan-Ludovicus TROOSTERS
1852: kinderen TROOSTERS
1884: Carolus DUYSTERS-TROOSTERS
1904: Edmond DUYSTERS-PEETERS
1936: M. DUYSTERS-MARCHAL
1968: Vennootschap N.V. DUYSTERS
Einddatum: 1973.
Voor de einddatum van 1973 had de familie Duysters reeds de brouwerij Ooms
Overgenomen, allicht speelden de familiebanden die er bestonden tussen de families Duysters en Ooms
hierbij een grote rol, de laatste eigenaar de heer Jean Ooms was gehuwd met mevrouw Micheline Duysters
die in een vliegtuigongeval om het leven kwam.
Tot hier wat ons bekend was uit overlevering van verschillende getuigen en de te raadplegen gegevens uit de
periode na de Belgische onafhankelijkheid.
Groot was onze verbazing toen verder uit opzoekingen in de notarisakten van voor de onafhankelijkheid
bleek dat er een veel langere geschiedenis te voorschijn kwam die ook heel wat vertelde over de werking
van de brouwerij.

Ik laat U graag meegenieten van wat we gevonden
hebben.
In de “Copie der notarisprotocollen voorkomend in de
Schepenprotocollen van Diest--Boek XVII van
15/07/1776-04/01/1781
en
Boek
XVIII
van
30/10/1780-16/05/1783” vonden we belangrijke
informatie in verband met de vroegere situatie van
brouwerij De Brouwketel.
Boek XVII-akte 49,blz 265-271 .
Guillelmus Vanden Hove(familie van Sint-Jan
Berchmans),wonende
binnen
de
hoofdstad
Leuven.Catharina Vanden Hove&Travelet.Verkopen
voor 7000 gulden aan Petrus Augustinus Van Eck
&Maria Zerezo een Brouwerij met huis,stal,hof en
gronden
en
het
gereedschap
tot
de
brouwersstiel,zijnde 121 hele vaten en 52 halve tonnen
in het Wederbroeck,genaamd “ de Brouwketel”
Regenoten(aangelanden) zijn :de pastorij van O.L.V.,de
Demer van achtere,de heer Beckers met de brouwerij
“de halve Maene”.Ze betalen 4000 gulden en lenen
3000 gulden en zetten de brouwerij in pand.

Boek XVIII-akte 75,blz 624-636.
Petrus Augustinus Van Eck,oud schepen en Maria Elisabeth Zerezo verkopen huis en brouwerij en
gereedschappen,genaamd “De Brouwketel” gelegen in ’t Wederbroeck voor 8959 gulden aan Joannes
Josephus Troosters en Maria Christina Troosters,met brouwketel,bakken,kuipen,staander,vier koperen
buizen,pomp,138 gehele tonnen,99 halve tonnen en de roerende gereedschappen. Regenoten
(aangelanden) zijn Brouwerij De Halve Maene in eigendom bij de heer Beckers,oud burgemeester,de
pastorij van O.L.V.,de Demer van achter en de straet van voren.
Deze recent gevonden informatie(met dank aan Familiekunde Vlaanderen regio Diest) sluit nauw aan bij de
gegevens die we konden achterhalen van de periode na de onafhankelijkheid.
Tevens op te merken valt dat de brouwers-eigenaars ook zeer dikwijls uit voorname families kwamen ,zoals
Troosters en niet in het minst Zerezo(ooit leverde deze familie een drossaard van de stad).Tevens blijkt ook
dat ze politiek actief waren,ze waren dikwijls schepen en zelfs burgemeester,dit was het geval voor de
brouwerij “Het Gulden Hoefijzer”,eigenaar schepen Hermans,de Halve Maene,burgemeester Beckers en in
de Brouwketel dus schepenTroosters.

Situatie anno 2013.
Vandaag heet de brouwerij niet meer zoals weleer “De Brouwketel” doch gaat ze door het leven als
Brouwerij De Loterbol en recent koos men voor de lancering van het Sint-Jansbier voor de naam van de
eigenaar nl. Beirens.
Over deze “inwijkeling” graag wat meer uitleg alhoewel we hem als Diestenaars graag adopteren,blij dat we
nog een brouwerij hebben,een impressie…..
Marc Beirens, afkomstig uit Zichem, groeide op als zoon van een bierhandelaar, en zit dus al van kindsbeen
af “in het milieu”. Hij is ook een telg van de bekende brouwersfamilie uit Wommelgem, die tot 1970
brouwerij Beirens uitbaatte.
Marc nam de drankenhandel in Zichem over, en in 1992 kocht hij de site van de voormalige brouwerij
Duysters, met de bedoeling er opnieuw bier te brouwen. Marc restaureerde de gebouwen eigenhandig en in
1995 werd de brouwerij geïnstalleerd. De brouwketels en lagertanks van deze eerste brouwinstallatie
werden gevonden in een voormalige huisbrouwerij, taverne en restaurant in Parijs, maar zijn van Schotse
makelij. Op 12 april 1995 werd de eerste Loterbol voorgesteld. De naam verwijst naar een historisch Diesters
spotfiguurtje, dat in de plaatselijke Sint-Sulpitiuskerk het koorgestoelte versiert. Een Loterbol betekent
letterlijk een knappe kop (=bol) die weet hoe hij plezier (= lote) moet maken. Deze brouwzaal is nog steeds
actief, het is de “kleine” brouwzaal van de brouwerij en hier wordt nog het vatenbier geproduceerd.
Standaard is er maar 1 vatbier: een blonde Loterbol van 6 vol. % alc. De capaciteit van deze brouwzaal is 500
liter (voor koking). In 2002 werd brouwerij Loterbol uitgebreid: in het aanpalende gebouw uit 1908 (dat ook
deel uitmaakte van Duysters) werd een tweede brouwinstallatie geïnstalleerd. Ook deze installatie is
tweedehands, en is afkomstig uit een Duitse kloosterbrouwerij. De brouwzaal is deels opgebouwd volgens
het zwaartekracht-principe, en vrij uniek is het feit dat de maisch-ketel geen ton of vat is, maar een serie
buizen langs de muur waardoor het wort loopt. Hete stoom loopt door andere buizen en brengt het wort op
de gewenste temperatuur. In deze brouwzaal, met een capaciteit van 2800 l (voor koking) worden
voornamelijk de flessenbieren geproduceerd. Loterbol produceert momenteel ongeveer 20 brouwsels per
jaar (“kleine” en “grote” brouwzaal samen). Naast de Loterbol Blond (vat) en Loterbol Blond en Bruin (fles),
brouwt Loterbol nog Drossaard, Tuverbol, Roodebol en het nieuwe Sint-Jan. Naar aanleiding van de
herdenking van de 125ste verjaardag van de heiligverklaring van de Diestse patroonheilige St. Jan
Berchmans, brouwde brouwerij Beirens op initiatief van Leo Mees, O.B.A.D.-lid en voorzitter van de
heemkundige kring Limes Tamera dit bier .(met dank aan Sabine Mans en Marc Van Pee van O.B.A.D.Objectieve Bier Academie Diest).

