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Wilfried Patroons wint
10de GuldenHamerken

BRUGGE o Wilfried Patroons won de tiende Gulden Hamerken, een priis waaÍÍnee de vzw 't Hamerken per.
soon beloont die oP een merlavaardige wiize heeft biigedragen tot de biouweriigeschiedenis. Zowat alle promi-
nente bierlieÍhebbers waren in Brugge vertegenwoordigd.

De onderscheiding Gulden Ha-
merken is ook een steun en eerbe-
toon aan de nog actieve Belgische
brouwerijen. Volgens het bestuur
vzw't Hamerken hebben ze hun
reputatie op nationaal en op we-
reldniveau te danken aarr oÍrze
voorouders die koppig de traditio-
nele bieren bleven voortbrouwen.
Bij de start van de avond woeg de
jury êên minuut stilte voor de vo-
rige winnaar Eric Van Schoonen-
berghe, die begin dit jaar schielijk
overleed.
De tweejaarlijkse prijs, een kunst-
werk van de Brugse glasblazer en
bronsgieter Marcel Vlaeminck,
werd vorige week donderdag-
avond in Brouwerij De Halve
Maan overhandigd aan Wilfried
Patroons wegens zijn eerste stan-
daardwerk over de Belgische
brouwerijen en hun bieren. Hij is
tevens auteur van enkele andere
boeken over bier en de bezieler
voor de restauratie van het Ant-
werps Brouwershuis uit 1553.
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VAKANTIELAND
De geschiedenis en de betekenis
van het bier als nationale drank
heeft Wilfried Patroons steeds ge-
boeid. Zo verscheen in 1978 van
hem het naslagwerk 'Bier' (drie
herdrukken) en in 1980 'La Route
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Schepen Annick Lambrecht overhandigde dê tiênde Gulden Hamerken aan Wilfried patroons. (Foto Fp)

Belge de la Bière'. Knack Maga-
zine publiceerde in 1982 van hem
een artikelenreeks over typisch
Antwerpse drankgelegenheden
die door een welbepaald cliënteel

werden bezocht.
Wilfried Patroons \ilas tevens co-
presentator van het onderwerp
bier in het Eén-programma
'Vlaanderen Vakantieland' en saf

in binnen- en buitenland meer
dan honderd lezingen over Bel-
gisch bier en de sociale rol ervan
in het maatschappelijk leven.

(Mario De Wilde)



, Gulden Hame*en voor Wilfiied Fafroom
r'
Wilfried Patroons is de laureaat van het Gulden Hamerken. De man schreef het
allereerste bierboek in België, dat een referentie geworden is in het Belgische
brour,verswezen. Het is de tiende keer dat de tweejaa-rlijkse prijs van vzw't Hamerken
werd uitgereikt. De vzw heeft tot doel de geschiedenis en het brouwerijgebeuren in
Bmgge in de kijker te plaatsen
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