februari 2012

De Nacht van de Geschiedenis
Lezing en degustatie :

“Herentals’ bier, vroeger en nu ˮ
Luc Verhaegen, meesterbrouwer.
dr. Jan Goris, stadsarchivaris.
dinsdag 20 maart 2012
om 20.00 uur
Foyer CC ’t Schaliken
Grote Markt, Herentals
Voor deze jubileum-editie werd toepasselijk het
thema “Drank(en)” gekozen.
Zo'n 220 Davidsfonds-afdelingen en honderden
erfgoedvrijwilligers programmeren voor de
tiende Nacht van de Geschiedenis een
verrassende geschiedenisactiviteit rond dit
thema.
Ook wij organiseren de Nacht opnieuw samen
met de Herentalse Geschiedkundige Kring.
Wij deden beroep op Herentalsenaar Luc Verhaegen die momenteel meester-brouwer is in de
brouwerij Slaghmuylder in Ninove. Het bedrijf produceert de Witkap-Pater naast een aantal
designbieren. Luc Verhaegen is ook de man achter de “Herentalse Poorter”, het biertje dat
speciaal voor de viering van 800 jaar Herentals werd gecreëerd. Wie Luc in 2006 tijdens onze
uitstap naar Dendermonde heeft gehoord bij het bezoek aan de brouwerij “De Landtsheer”, weet
dat hij boeiend over zijn stiel kan vertellen.
Hij geeft een lezing onder de titel : “ Hertalse Poorter, de poort naar Vlaanderen”.
Herentals heeft zoals vele Vlaamse stadjes een rijke biergeschiedenis. Niemand beter dan
stadsarchivaris dr. Jan Goris kan deze geschiedenis uit de doeken doen. In zijn lezing :
“Herentals’ bier : brouwers en brouwerijen in het Ancien Regime, de 18° en de 19° eeuw” geeft
hij een overzicht van vele eeuwen biereconomie en biercultuur.
De lezingen worden doorgespoeld met een gratis degustatie van een Herentalse Poorter of ????
Toegangsprijs :
leden
:
niet-leden :

€5
€7

Om te vieren dat De Nacht van de Geschiedenis tien lentes jong is, lanceert Davidsfonds
Evenementen de gloednieuwe Davidsfonds Geschiedenisprijs. Die prijs wordt uitgereikt aan de
persoon die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de popularisering
van geschiedenis. De laureaat ontvangt het symbolische bedrag van 2012 euro. Het bedrag wordt
elk jaar met één euro vermeerderd. De jury bestaat uit vier journalisten, vier professoren en vier
mensen uit middenveldorganisaties uit de erfgoedsector.
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