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VZW &rsquo;T HAMERKEN Vereniging voor brouwerijgeschiedenis Vzw &rsquo;t Hamerken werd op 6 juli 1988
gesticht door enkele enthousiaste Bruggelingen met als doel de studie en de geschiedenis van het brouwerijgebeuren te
Brugge. Vóór de eerste wereldoorlog waren er 31 brouwerijen in de Brugse binnenstad. De vereniging stelt zich tot doel
om daar één en ander over te verzamelen: 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
&rsquo;t Hamerken zich in voor het behoud van de nog zichtbare sporen in het Brugs bouwkundig erfgoed van de
vroegere brouwerijen. Om dat doel te bereiken worden publicaties uitgegeven en worden voor de leden verschillende
activiteiten georganiseerd, zoals uitstappen, wandelingen of fietstochten, spreekbeurten, bierquiz en
ontspanningsavonden. Verder is er een nauwe samenwerking met BAB, de Brugse Autonome Bierproevers vereniging.
Een belangrijke activiteit is de uitreiking van het &lsquo;Gulden Hamerken&rsquo;
Het Gulden Hamerken Wat is het
Gulden Hamerken? Het is de tweejaarlijkse prijs die de vzw &rsquo;t Hamerken uitreikt aan een persoon die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de brouwerijgeschiedenis. Intussen is &lsquo;Het Gulden Hamerken&rsquo; een vaste
waarde geworden en een zeer gewaardeerde prijs voor bier- en brouwerijhistorici. Dit jaar gebeurt dit voor de 8e keer.
De vorige laureaten waren: -Jaak Rau 1998: publiceerde en publiceert nog altijd bijdragen over Brugse brouwerijen Kris Herteleer 2000: de Dolle Brouwer uit Esen, hij startte niet alleen een bijna verdwenen brouwerij op, een pareltje van
industrieel erfgoed, hij inventariseerde ook de verdwenen brouwerijen uit de Westhoek. -Jean Martens 2002 , stichter
van het Bocholter brouwerijmuseum, het grootste brouwerijmuseum van Europa -Frank Becuwe 2004, redde de enig
overgebleven brouwerij van voor WO I en lag zo aan de basis van het museum Brouw-en Mouthuis De Snoek in
Alveringem -Paul Daeleman 2006, met zijn werk over &ldquo;Brouwen in oorlogsomstandigheden tijdens WO II&rdquo;
en andere publicaties over oorlogsbier en brouwerijactiviteiten tijdens de 2e wereldoorlog. -Professor Raymond van
Uytven 2008, schreef het boek: &ldquo;Geschiedenis van de dorst&rdquo; en verzorgde andere uitgaven over bier en
drank in de middeleeuwen -Guido Vandermarliere in 2010, omwille van zijn inzet voor het beschermen van zeven
hoppe-asten en de uitgave van de &lsquo;Kroniek van de Poperingse Hoppeteelt&rsquo; en andere publicaties in
verband met hop.
Chris Vandewalle, laureaat Gulden Hamerken 2012 De jury, bestaande uit de volledige Raad van
Bestuur van &rsquo;t Hamerken, heeft Chris Vandewalle als laureaat 2012 voorgesteld omwille van zijn vele publicaties
in verband met het vroegere brouwerijgebeuren. Vooral zijn vele monografieën over verdwenen brouwerijen in de
Westhoek en uitgegeven door de vzw Westhoek Monumenten zijn van belang. Daarbij is de laureaat actief in
verscheidene bier-historische verenigingen en brouwt hij thuis bier in zijn vrije tijd.
Personalia VANDEWALLE, Chris
Willy Het verdwenen museum Toen de vereniging over de oude mouterijgebouwen van de mouterij-brouwerij &rsquo;t
Hamerken kon beschikken, was dit de ideale plaats om er een museum in te richten. Dit museum bleef open tot begin
2005, totdat het genoodzaakt was de gebouwen te ontruimen. De vzw &rsquo;t Hamerken zet zich in voor het behoud
van de oude mouterij &rsquo;t Hamerken, de nu leegstaande gebouwen in het Verbrand Nieuwland. Het is het enig
industrieel erfgoed dat Brugge bezit. Alle oorspronkelijke machines staan er nog op hun plaats.
Estaminet &rsquo;t
Hamerken De belangrijkste stukken van het vroegere brouwerijmuseum hebben een onderkomen gevonden in
Estaminet &rsquo;t Hamerken, in een beneden verdieping van brouwerij De Halve Maan op het Walplein. Sedert 2006 is
dit de thuishaven voor vzw &rsquo;t Hamerken.
Jaarprogramma in 2012 Do 19 jan: spreekbeurt over de
geschiedenis van de Brugse brouwerijen door Paul Vanneste Za & Zo 4-5 feb: 5e Brugs Bierfestival in de Brugse
stadshallen Vrij 23 mrt: Kaas- & Bieravond Do 26 apr: Uitreiking van het Gulden Hamerken Za 2 jun: Wandeling
Brugge-West: &lsquo;Van water tot Bier&rsquo; met Marleen Ryckebusch Vrij 21 sep: Bierquiz Za 13 okt: uitstap
Zeeland met Arnoldus Goedbier Vrij 16 nov: Caféspelen in Esteminet &rsquo;t Hamerken Za 7 dec: Jaarlijks souper
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