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In de bib

In deze rubriek stellen we telkens enkele titels voor uit de collectie
van de bibliotheek van het Kenniscentrum Economie. In deze
uitgave gaat het vooral om publicaties die iets te maken hebben
met het dossiernummer.

Brouwen en mouten

Brugse bierhistories: 25 jaar ‘t Hamerken, vzw voor
brouwerijgeschiedenis

Het themanummer van het Vlaams-Nederlands
tijdschrift voor industriecultuur neemt de
lezer mee op biertocht door België (Brugge,
Alveringem, Hoegaarden, Zottegem) en
Nederland om de rijke geschiedenis van
het mouten en brouwen te ontdekken,
van de middeleeuwen tot nu. Nieuwe
initiatieven, gaande van museale functies tot
herbestemming, tonen hoe dit erfgoed voor volgende generaties
behouden en ontsloten wordt.

Het 25-jarig bestaan van vzw ’t Hamerken
gaf aanleiding tot een tentoonstelling en de
uitgave van deze publicatie. Enkele historici en
Brugge-bierstadkenners doken het rijke Brugse
brouwerijverleden in. Het bier, oorspronkelijk
gebrouwen op de oude artisanale manier,
stapt mee in de industrialisatie. Industriële
mouterijen werden opgericht. Ook talrijke
kleine ondernemingen droegen, als toeleveringsbedrijven, bij tot het succes van de Brugse
brouwers. Wie zijn die bedrijven? Welke
productiecijfers boekten deze brouwers toen? U leest het in deze uitgave.

Auteurs: Vanneste Paul et. al.
Tijdschrift: Erfgoed van Industrie en Techniek, 22ste jrg,
nummer 1+2, maart 2013
Uitgave: Stichting Erfgoed, 2013

Jaarrapport van de Belgische Brouwers
De Belgische Brouwers is één van de oudste
beroepsverenigingen in de wereld en
groepeert de meeste brouwerijen van het
land. Hun jaarverslag, dat telkens midden juni
verschijnt, biedt een gedetailleerd overzicht
van kerncijfers over bierproductie, import/
export tot consumptie in België. In het
jaarverslag van 2013 wordt tevens aandacht
geschonken aan de maatregelen die Belgische
brouwers nemen om respectvol en duurzaam
om te gaan met het milieu.
Uitgave: B
 elgische Brouwers, 2014 Te downloaden via de site van de
Belgische Brouwers of via www.kennisplatformeconomie.be

Auteurs: Henk Anseeuw et al.
Uitgave: vzw ‘t Hamerken, 2013

Er is leven in Brugge: van Halve Maan tot Brugse Zot
1856-2006
In het
historisch centrum van Brugge
actief bier brouwen, vandaag en al meer
dan 150 jaar lang, getuigt van dynamisch
ondernemerschap over de generaties heen.
Henk Anseeuw, beschrijft het verhaal van
Brouwerij De Halve Maan, opgericht in 1856,
tot in de details. De rijk geïllustreerde uitgave
geeft een boeiend bedrijfsportret weer waar
veel Bruggelingen nog herinneringen aan
hebben.
Auteur: Henk Anseeuw
Uitgave: De Halve Maan, 2006

Onze volledige catalogus vindt u op www.kennisplatformeconomie.be’ Zoeken via trefwoord:
‘Brouwerijen’’ biedt u de mogelijkheid om ook andere boeken en artikels over het thema te vinden.

Ook het lezen waard!
Groei maakt gelukkig: een optimist over vrije markt
en vooruitgang
Een verademing, een boek met hoop in deze
economisch moeilijke tijden. Geen utopisch
discours, maar een onderbouwd pleidooi
voor meer optimisme, meer risico, minder
collectivisme en meer vrijheid. “De economie
moet blijven groeien.” Dat is de stelling van
topeconoom Peter De Keyzer. Een vrije markt
en intelligente groei is volgens de auteur het
enige recept voor meer vrijheid en welvaart
voor iedereen.
Auteur: Peter De Keyzer
Uitgave: Lannoo, 2013, 4e druk - ISBN 978-94-014-11424
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Leren samenwerken tussen organisaties: samen
bouwen aan allianties, netwerken, ketens en
partnerships
Samenwerking is nodig, maar niet vanzelfsprekend. Het helpt om een gemeenschappelijke
bril en bijhorende taal te hanteren om naar de
samenwerking te kijken. Dit boek biedt een
overzicht van de verschillende invalshoeken bij
samenwerking en voor ieder van die invalshoeken
ook inzichten die het mogelijk maken om
ermee aan de slag te gaan. Geen kant- en
-klaar pakket. Want de alliantie- en netwerkbouwers moeten zelf blijven nadenken over de
toepassing in de eigen en persoonlijke praktijk.
Auteurs: Kaats Edwin en Wilfrid Opheij
Uitgave: K luwer, 2012 - ISBN 978-90-13-09487-9 Managementboek van het jaar 2013

