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Uitreiking van het Gulden Hamerken 2008 aan Professor em. Raymond van Uytven

Juist 20 jaar geleden namen enkele Bruggelingen het initiatief om een vzw op te richten met als doel een
studiegenootschap te vormen om vooral het Brugse brouwerijverleden te bestuderen. Zo ontstond in 1988
&ldquo;&rsquo;t Hamerken, vzw voor brouwerijgeschiedenis&rdquo;.
De vereniging stelde zich tot doel om een en ander te verzamelen over het Brugs Brouwerijverleden: foto&rsquo;s,
documenten en voorwerpen betreffende brouwerijen en hun brouwers, gegevens over de Brugse cafés en over
volksgebruiken in verband met herbergen en bier.
Verder zet vzw &rsquo;t Hamerken zich in voor het behoud van de nog zichtbare sporen in het Brugs bouwkundig
erfgoed van de vroegere brouwerijen.
Een der belangrijkste activiteiten is de uitreiking van het &ldquo;Gulden Hamerken&rdquo;. Om de twee jaar wordt aan
een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de brouwerijgeschiedenis het &ldquo;Gulden Hamerken&rdquo;
uitgereikt.
Dit jaar gebeurt dit voor de 6e keer.
De laureaat 2008 is professor em. Raymond van Uytven.
Verleden jaar verscheen van hem het boek: &ldquo;Geschiedenis van de dorst&rdquo;.
Dit werk handelt niet enkel over bier, maar gaat over alle dranken, die in de Lage Landen werden geconsumeerd. Wie
wat dronk en wanneer wordt rijkelijk aangetoond via verhelderende tabellen en overzichten. Uiteraard is er de goud-gele
draad van het gerstenat, die het bier vanaf het begin van onze jaartelling over 20 dorstige eeuwen volgt tot op de dag
van vandaag.
De grondigheid waarmee de biergeschiedenis in dit werk wetenschappelijk benaderd wordt, maakt professor Raymond
van Uytven tot laureaat &ldquo;Gulden Hamerken 2008&rdquo;

Laudatio werd uitgesproken door Professor Erik Aerts
Over de spreker Professor Erik Aerts:
Katholieke Universiteit Leuven Subfaculteit Geschiedenis
Voorzitter Onderzoekseenheid Nieuwe Tijd
Geboren te Lier in 1955
Professor Erik Aerts is oud-student van Professor Emeritus Raymond Van Uytven, de laureaat van het Gulden
Hamerken.
In die hoedanigheid is hij de uitgelezen persoon om de laudatio uit te spreken en zijn oude meester in het zonnetje te
zetten.
De geschiedenis van het bier is voor Professor Aerts geen onbekende.
Hij schreef bijdragen over het bier van Lier en bier in Brabant, over Aalsterse hop, over drankvertier en volksplezier in
Brabant en Lier. Enkele jaren terug gaf hij een boeiende spreekbeurt over de geschiedenis van het bier voor de leden
van &rsquo;t Hamerken.
Met de doctoraatsthesis : &ldquo;Bier, brouwers en brouwerijen in Lier. 1400-1800. Institutionele, sociale en
economische aspecten van een stedelijke industrie tijdens de late middeleeuwen en de nieuwe tijd&rdquo; promoveerde
Eric Aerts aan de Leuvense Universiteit met de grootste onderscheiding.
Zich baserend op de publicaties van zowel amateur heemkundigen als academisch gevormde historici en op de
pioniersstudies van Professor Raymond van Uytven werkte Professor Erik Aerts de studie van de Lierse brouwerijen uit
in de diepte. Hij schetst met zijn doctoraatswerk een totaalbeeld van de Lierse biergeschiedenis over een periode van
vierhonderd jaar en plaatst die in hun tijdsgeest.
Het zal de Bruggelingen verwonderen dat de Lierse brouwers in het begin van de 18e eeuw grote hoeveelheden Caves,
het paradepaardje onder de Lierse bieren, exporteerden naar Brugge

Het Gulden Hamerken 2008
Professor Em. Raymond van Uytven, auteur van &ldquo;De Geschiedenis van de Dorst&rdquo; e.a.
Raymond van Uytven is professor em. geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en aan de K.U.Leuven. Hij
verzorgde gastcolleges aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is voorzitter van de Nederlands-Belgische
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stichting &lsquo;De Brabantse Stad&rsquo;.
Hij is houder van de Francqui Prijs, uitgereikt door de Belgische universiteiten.
Raymond van Uytven publiceerde meerdere succesvolle standaardwerken over de
middeleeuwen. Daarbij vergeet hij nooit de drank als basisbehoefte van de mens. Vooral wijn en bier, maar ook andere
dranken komen steeds aan bod in zijn werken. Zijn studies beperken zich niet tot de lage landen, maar strekken zich uit
tot het Rijnland en tot gans Europa.
Op het gebied van brouwerijgeschiedenis is hij een pionier. Het onderwerp bier en brouwerijen waren graag gelezen
publicaties van amateur heemkundigen en historici.
Professor van Uytven ging er dieper op in en gaf er een wetenschappelijke dimensie aan.
Zijn aanpak toont aan dat de studie van bier niet alleen een aangenaam onderwerp is dat sterk tot de verbeelding
spreekt, maar dat het ook wetenschappelijk kan bekeken worden in zijn sociaal-economische en cultuur-historische
context.
Raymond van Uytven ontvangt het &ldquo;Gulden Hamerken 2008&rdquo; voor zijn recentste meesterwerk:
&ldquo;GESCHIEDENIS VAN DE DORST&rdquo; (Davidsfonds 2007).
In dit werk verdiept Professor van Uytven zich in literaire en ambtelijke teksten over dranken en vooral over bier. Het
werk dat aangenaam leest, is verlucht met enkele mooie afbeeldingen en aangevuld met leuke wetenswaardigheden. De
tekst wordt wetenschappelijk gestaafd met tientallen tabellen. De concurrentiestrijd tussen de verschillende dranken is
leidraad. De mens - zo stelt Plinius de Oudere al in de eerste eeuw - is het enige wezen dat drinkt ook als het geen dorst
heeft. Water, wijn, bier, brandewijn, jenever, pils, frisdrank en de exotische indringers chocolade, koffie en thee: door de
geschiedenis heen hebben alle mogelijke dranken elkaar bestreden om de gunst van de `drinker'. Dit boek dompelt de
lezer onder in het drankverbruik van de Lage Landen, vanaf het begin van onze tijdrekening tot nu, van honingmee tot
ijsthee. De verschillen in plaatselijk drankgebruik wordt per streek beschreven &ldquo;Geschiedenis van de dorst&rdquo;
is bovendien een cultuurgeschiedenis met een unieke kijk op het dagelijkse leven van onze voorouders, hun materiele
welstand en manier van denken. Een standaardwerk waarvan iedereen kan genieten.
Kort samengevat: de grondigheid waarmee de biergeschiedenis in dit werk wetenschappelijk benaderd wordt, maakt
Professor Raymond van Uytven tot laureaat &ldquo;Gulden Hamerken 2008&rdquo;

Uitreiking van Het Gulden Hamerken 2006 door de heer Patrick Moenaert, Burgemeester van Stad Brugge
Burgemeester van Stad Brugge Patrick Moenaert
Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge
Website: www.patrickmoenaert.be
Zijn politieke loopbaan begon in 1979 als kabinetssecretaris bij minister Daniël Coens en in 1982 werd hij
gemeenteraadslid in Brugge.
In 1988 werd hij voorzitter van het OCMW en in 1995 werd hij verkozen tot burgemeester van Brugge.
In zijn vrije tijd is hij vooral met muziek bezig. Doorheen de jaren heeft hij een aanzienlijke collectie elpees en cd&rsquo;s
verzameld die verschillende genres omvat. Maar zijn voorkeur gaat uit naar een portie stevige rock.
Ook een glas goede wijn kan hem bekoren. Zijn voorkeur gaat uit naar rode Chateauneuf-du- Pape of Gigondas, maar
ook steeds vaker Pays-d&rsquo;Oc&rsquo;s, waar sterk aan gewerkt wordt.
Daarnaast is hij nu de Spaanse wijnen aan het leren kennen, ook zeker de moeite waard.
Hij neemt zelden een blad voor de mond. Communicatie op geregelde tijdstippen en "zeggen waar het op staat" zijn voor
hem heel belangrijk. Hij staat er ook op dat er objectief beleid wordt gevoerd.
Van vzw &rsquo;t HAMERKEN kent hij tot op vandaag alles.

Ludieke animatie door Prof. Arnoldus Goedbier van het Nationaal Instituut voor de Mythologie van het Bier
Wie is Prof. Arnoldus Goedbier ?
Professor Arnoldus Goedbier heeft in zijn carrière sedert het jaar van het bier (1986) al heel wat biertjes doorzwommen.
Hij werd de perfecte animator in alles wat met drank en gastronomie te maken heeft. Hij zorgt telkens voor nieuw leven in
de Brouwerij.
De professor animeert en serveert culinaire wetenschap met een knipoog.
Website : www.goedbier.be
http://www.thamerken.be
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De professor brengt grappige visuele en auditieve interventies tussen het publiek.
Hij kiest uit zijn arsenaal van leuke tussenkomsten de gepaste acts op het gepaste moment om het aanwezige publiek te
entertainen.

Hierboven de persknipsels in verband met Het Gulden Hamerken 2008.
Klik op de foto's voor een hogere, leesbare resolutie.
Voor een fotoreportage van deze happening: Klik hier... De persmap van het evenement (in pdf-formaat ) kan hier
gedownload worden.
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