Nuchter Bekeken, 13e jaargang, nr. 1
Colofon:
Nuchter Bekeken is een uitgave van “Beyerd Biergilde Breda’’ en verschijnt vier keer per
jaar.
Thema:
Redactie:
Redactieadres:
Medewerkers:
Adverteerders:

Winter, bier en sterke verhalen
Jack van der Linden, Marco van Schaik en Jac van Peer
redactie.nuchter.bekeken@gmail.com
Hettie Beverdam, Han Hidalgo, Louis Meulders, John Zonneveld, Hans
Meijvis, Marije van Donk, Bianca Houthooft, Jan van Doesburg.
Albers Bouw, ETS Effect Training & Services en Slagerij Kouwenberg

Kopij voor het volgende nummer moet 05 april 2009 bij de redactie binnen zijn.
Het thema van de volgende Nuchter Bekeken is "Hoe schiet men een bo(c)k in mei?".
Inhoud
Woordje van de Voorzitter................................................................................ 1
Redactioneel ................................................................................................ 1
IJsberg bier van 25 duizend jaar oud water ............................................................ 2
Bier & Evenementen kalender............................................................................ 3
In gesprek met Jan Pollemans ............................................................................ 4
Een godslasteraar heeft liever bier dan een hostie(1020) ........................................... 6
Smullen van de Belgische bierkeuken ................................................................... 7
Uit in West-Vlaanderen .................................................................................... 8
Limburgse bieren: in en naast het bord................................................................ 10
De Bovenkamer op locatie ............................................................................... 11
Roemenie en bier ......................................................................................... 14
Internationaal Biernieuws ................................................................................ 15
“Hoppescheuten” ......................................................................................... 18
Gastronomische eisen .................................................................................... 19
Bier in Scandinavië ........................................................................................ 20
Terugblik op uitreiking 'De Bierige Pepermolen' 2008 ............................................... 22
Balletjes gehakt met champignons en Winterrat ..................................................... 23
Vreemd Gaan .............................................................................................. 24

Beyerd Biergilde Breda
Bestuur: Hettie Beverdam, Mieke Luijten, Leo Loontjens, Piet de Jongh en Richard Kessels
Secretariaat: Kastanjelaan 131, 4902 RL Oosterhout
Contributie Leden: 30 Euro, Giro: 3950478 t.n.v. Leo Loontjens, Oosterhout
Voor informatie over het Beyerd Biergilde Breda en het inleveren van uw bier CV, kunt u zich
wenden tot het secretariaat, bereikbaar via e-mail: mi.luijten@casema.nl.
Thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd, Boschstraat 26, 4811 GH Breda, of virtueel
te bezoeken op: www.beyerd.nl via de buttons sitemap/diversen/biergilde.

Woordje van de Voorzitter
Op de eerste pagina van ons clubblad is door de redactie telkens weer ruimte voor mij
gereserveerd om mijn “zegje” te zeggen. Dit keer een kort maar welgemeend woordje waarin
ik iedereen een heel goed 2009 wens. Natuurlijk blijven gezondheid en geluk het
belangrijkste maar de gezelligheid mag zeker niet ontbreken. Daarom hoop ik jullie op onze
gildeavonden (zie agenda in dit blad) weer vergezeld van een heerlijk glas bier te mogen
verwelkomen. En dat het weer gezellig wordt daar zal het bestuur ook in 2009 weer zijn
uiterste best voor doen. Tot ziens op de algemene ledenvergadering van 26 januari.
Hettie Beverdam

Redactioneel
Het is nog niet zo lang geleden dat ons vorige nummer van Nuchter Bekeken het jaar afsloot
tijdens de inmiddels beroemd geworden winterbieravond. In dit nummer een leuke
weerspiegeling van die avond met als toetje het winnende recept van Monique en Koen (de
rat). Daarmee komt de begeerde Bierige Pepermolen dit jaar in hun handen.
Geheel aansluitend bij het thema “Winter, bier en sterke verhalen” een wonderlijk stuk over
het vangen van ijsbergen met als doel om er bier van te maken. Misschien een idee voor het
volgende gilde uitje. Wie wil er mee naar Canada? Deze vraag is Jan niet gesteld, maar vele
andere vragen wel, lees het interview met Jan Pollemans en ontdek de schrik van 2009
Brouwerij de Frivole Framboos. Nu nog in oprichting, maar een geduchte winnaar voor de
Bierige Pepermolen 2009. Na Jan in 2007 en Koen in 2008, wordt het weer tijd voor een Jan in
2009.
Voor wie niet kan wachten op de winterbieravond van 2009, geven we een aantal goede
boekrecenties, waarmee je zelf aan de slag kunt; “Smullen van de Belgische Bierkeuken” en
“Koken met Limburgse bieren”. Mocht je daarnaast nog zelf aan de slag willen met iets
exclusiefs, dan zijn de hopscheuten misschien wel een leuk idee. Deze mini asperge van het
Belgische land der hoptelers is een delicatesse die zijn weerga niet kent. Benieuwd? Blader
snel door naar het artikel over hopscheuten.
Maak kennis met de jongens van de bovenkamer, het “geheime” bier-genootschap is een
dagje naar Amsterdam geweest. Naast de bierverleidingen van de grote stad Amsterdam, in
dit nummer ook meer over bier uit het buitenland. Lees de bijdrage over goedkope bieren van
van onze verslaggeefster uit Roemenie en het uitgebreide verslag over extreem dure bieren in
Scandinavië. Hoe zo duur, in het jaar 1020 na Christus was het bier pas echt goedkoop, lees
het sterke verhaal over de godslasteraar, een stukje geschiedenis van de bovenste plank.
Natuurlijk prijken de rubrieken; bier en evenementen kalender, evenals het internationale
bier-nieuws, ook dit nummer weer in volle glorie. Veel leesplezier namens de redactie van
Nuchter Bekeken.
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IJsberg bier van 25 duizend jaar oud water
De ijsbergen van Newfoundland Labrador in Canada zijn een bijzonder product. De Quidi Vidi
brewing company maakt er een lekker, maar vooral bijzonder bier van. Het ijsberg-water dat
wordt gebruikt om het “Iceberg Beer” van te brouwen is de puurste vorm van water dat we
op aarde kennen. Het gletsjer ijs is zoetwater, dat in de vorm van sneeuw, zo’n 50 duizend
jaar geleden op aarde viel. Deze neerslag is nog vrij van industriele luchtvervuiling en daarom
de schoonste vorm van H2O op aarde en daarmee wordt nu anno 2009 het zuiverste en
schoonste bier op aarde gemaakt.
Waar komen die ijsbergen vandaan? Ze breken af van
gletsjers langs de oost Canadadese noordpool en
Groenland en dan drijven ze in zuidelijke richting, langs
de kust van Labrador en Newfoundland.
Hoe oud is ijsberg ijs nu eigenlijk? Onderzoek heeft
aangetoond dat gletsjers wel 50 duizend jaar oud
kunnen zijn. Vervolgens duurt het 1 jaar voordat de
ijsberg zijn weg naar de kust van Newfoundland en de
brouwerij heeft gevonden. In die tijd is de buitenste
laag van de ijsberg afgesmolten, dit is de nieuwste
sneeuw en daarmee het jongste ijs van 15 duizend jaar
oud. Dit betekent dat het overgebleven deel van de
ijsberg dus ouder is, gemiddeld 25 duizend jaar oud,
hierbij kijken we niet op een jaartje meer of minder.
Duizenden stukken ijs breken jaarlijks van gletsjers.
Zo’n 400 tot 800 ijsbergen bereiken de brouwerij in
Newfoundland. Als je op het juiste moment, op de
juiste plek (Newfoundland Canada) bent kun je deze
spectaculaire wereldwonderen zelf aanschouwen. Op 15
april 1912 deed een groep mensen dat ook echter
volledig onbewust. Toen botste de Titanic iets ten zuiden van
het eiland Newfoundland op een ijsberg en zonk dit luxe schip
naar de bodem van de zee.
Een ijsberg beweegt met een snelheid van 4 kilometer per uur
en kun je dus zelfs lopend ontwijken. Misschien volledig
overbodige informatie, maar het ongeluk met de Titanic had
niet hoeven te gebeuren, het is niet de ijsberg geweest die het
schip heeft geramt, maar de Titanic botste zelf op het
ijsbergje. Omdat 90% van een ijsberg zich onderwater bevindt,
verloor de Titanic de strijd en zonk.
Even terug naar het bier. Hoe krijg je nu een ijsberg in een
Quidi Vidi “Iceberg” biertje. De brouwerij heeft een speciaal
omgebouwd schip en vaart daarmee naar zee om een ijsberg te
oogsten of te vangen. Het ijs word gesmolten en aan de
brouwerij aangeleverd. Zoals we bij alle grote zichzelf
respecterende brouwerijen zien, heeft ieder bier zijn eigen
glas, zo ook het “Iceberg” bier. Het flesje is een modieuse
verschijning in helder glas met een blauw glimmend etiket en
een stoere “twist off” kroonkurk.
Voor meer informatie of het bezoekadres zie de website
www.quidividibrewery.com
Marco van Schaik
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Bier & Evenementen kalender
Woensdag 28 januari

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – ALV

Zondag 1 februari

Bier Cuisine lunch bij brouwewrij Emelisse
Reserveren voor 28 januari bel 0113 370262

3 t/m 7 februari

Bierweek in Zwolle,

20 t/m 24 februari

Carnaval ‘Ballentent’

7 en 8 maart

Zythos bierfestival in Sint Niklaas
www.zythos.be

Zondag 15 maart

Delta bierfestival in de Hollandse Hoeve, Goes

Zondag 29 maart

Internationale bierbeurs en veiling te Breda
Plaats: Zalencentrum De Koe, Ambachtenlaan 1, Breda,
Nederland Entree bezoekers: € 1,- Tijd beurs: van 10:00
uur tot 15:00 uur

Woensdag 22 april

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Thema-avond

Zondag 26 april

9 brouwerijen van het Pajottenland en de Zennevallei
zetten opnieuw hun deuren open voor hun tweejaarlijkse
open brouwerijendag ‘Toer de Geuze’

21 t/m 24 mei

Jazz & Blues Festival

Donderdag 31 mei

Pinkster ’BIER’ fietstocht

Zaterdag 6 juni

ONK, Nederlandse kampioenschappen amateur bierbrouwen
Een leuk evenement met lezingen, demonstraties,
degustaties en rondleidingen bij de paters in Tilburg
www.roerstok.nl/html/onk2009.shtml

12 t/m 14 juni

Open Brouwerijdagen

Zaterdag 13 juni

Bierquizzenement

Zondag 14 juni

Bredase Kampioenschappen Bierproeven

Woensdag 26 augustus

Beyerd Biergilde Breda – Excursie

Woensdag 9 september

Menu d’Anniversaire

Zondag 13 september

Historisch bierfestival pROOSt in Hilvarenbeek
www.museumbrouwerij.nl

Zaterdag 3 oktober

Presentatie ’Beyerd Bockbier’

Woensdag 7 oktober

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Bo©kbieravond

17 t/m 25 oktober

33e Belgische Bierweek

Woensdag 25 november

Bijeenkomst Beyerd Biergilde Breda – Winterbieravond
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In gesprek met Jan Pollemans
'Je komt zeer vermoeid bij De Beyerd aan en binnen de kortste keren ben je weer opgeknapt'
Jan Pollemans (58) is ongeveer 10 jaar lid van het Biergilde. Zijn passies zijn musiceren in de
groep 't Dakkapelleke, regelmatig een gezellige pint met vrienden in De Beyerd drinken en
sinds kort bier brouwen in Brouwerij in oprichting 'De Frivole Framboos'. Jan vervult ook
diverse functies binnen een tafeltennisvereniging, namelijk Wanzl-Belcrum. In het dagelijks
leven vervult Jan de functie van administrateur.
1.Hoe en waar is jouw liefde voor bier en vooral het speciaalbier ontstaan?
Bij de muziek en de vereniging dronken we al een pilsje met mate(n) natuurlijk. Met
diezelfde maten kwamen we geregeld in De Beyerd en daar is het begonnen met een Palmke
en van het een kwam het ander.....
2.Hoe ziet jouw top 5 van lievelingsbieren eruit?
Op 1 staat Malheur 10, gevolgd door Westmalle Tripel, La Chouffe,
Brigand en in de zomer Hefe Weisse van de Beyerd. In de top 5 staan
voornamelijk de wat zwaardere bieren, die mijn voorkeur hebben.
3.Wat valt je zoal op in het aanbod van bieren op de Nederlandse
biermarkt?
De diverse merken zijn op zoek hun pilsmarkt uit te breiden door toch
steeds meer met speciale bieren te komen. En deze zijn over het
algemeen voor mij nog drinkbaar ook.
4.Aan welk brouwerijbezoek bewaar je de leukste
herinneringen en welke brouwerijen zou je graag
nog willen bezoeken?
De leukste herinneringen bewaar ik aan het bezoek
met de combinatie van Palm, Duvel en Steendonk.
Deze excursiedag is voor herhaling vatbaar. Graag wil
ik een bezoek brengen aan Het Anker in Mechelen, of
La Chouffe in de Ardennen, maar dat is wel ver rijden.
5.Stel dat je een bier bij een kleine brouwerij zou
mogen brouwen, aan welk type bier denk je dan?
Een zwaarder bier, gelet op mijn voorkeuren.
Bijvoorbeeld een Tripel.
6.Naar welk vakantieland ben je dit jaar geweest en welk bier heb je daar het liefst
gedronken?
We waren op Kreta en dronken daar meestal Mythos, een pils van 5%. We gaan tegenwoordig
ook regelmatig naar de Dordogne. Daar drink ik meestal verschillende biertjes en ik heb daar
nog geen uitgesproken voorkeur ontwikkeld.
7.Heb je suggesties om het Beyerd Biergilde Breda aantrekkelijker te maken?
Eigenlijk niet. De avonden zijn gezellig en je steekt er af en toe nog wat van op. De excursies
zijn goed. Ik ben altijd al voldaan teruggekomen of zou dat aan het geconsumeerde liggen??
8.Drink je wel eens bier bij de maaltijd en welke bier- en maaltijdcombinatie is voor jou
erg geslaagd?
Meestal drink ik bij Chinees of Italiaans eten een pilsje en voor de rest drink ik meestal water
of een glas wijn bij de maaltijd. En natuurlijk als we mosselen eten, kook ik deze in een
lekker Belgisch biertje van mijn favorietenlijst, dat ik er vervolgens ook bij drink.
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9.Zijn er nog andere biercafés, naast De Beyerd, die je van harte kan aanbevelen?
Afgelopen zaterdag waren we nog in De Engel in Antwerpen, erg gezellig.
10.Heb je nog een anekdote of een voor jou interessant gebeuren op biergebied?
Het valt mij altijd op dat na een flinke fietstocht o.a. de Pinksterfietstocht van de Beyerd,
georganiseerd door Pieter (een van de Maten uit vraag 1), de helende werking van bier erg
groot is. Je komt zeer vermoeid bij de Beyerd aan en binnen de kortste keren ben je weer
opgeknapt.
11.Zijn er punten die je nog wil benadrukken?
Let in 2009 op het bier wat er aan gaat komen van Brouwerij 'De Frivole Framboos' i.o., als
het allemaal lukt doen we mee om de 'Bierige Pepermolen'.

Jan, bedankt. Veel plezier met jouw hobby's, het genieten van (speciaal)bier en veel succes
met de eerste brouwsels van 'De Frivole Framboos'.
Han Hidalgo
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Een godslasteraar heeft liever bier dan een hostie(1020)
Friesland heette dan omstreeks het jaar 1000 wel officieel christelijk te zijn, niet iedereen
had evenveel met het geloof op. Het blijkt heel aardig uit een overlevering, die uit het begin
van de elfde eeuw dateert, uit de ambtsperiode van bisschop Adalbold van Utrecht (10101027).
Hierbij moet ook dit voor de herinnering worden
vastgelegd. Het heeft zich volgens onze heer bisschop
juist in die dagen afgespeeld in een dorp ergens in het
bisdom Utrecht. Onze bisschop had het op zijn beurt
weer vernomen van bisschop Adalbold, en die was heel
stellig in zijn verhaal. De Friezen, die aan de
waterzijde huizen, hadden namelijk de gewoonte dat
nauwelijks iemand met Pasen de communie ontving.
Omdat de priester in een of ander dorp in genoemd
bisdom zijn christenvolk me hemelse spijs wilde
versterken, liet hij niet af de gelovigen op het hart te
drukken, dat zij moesten komen om het sacrament van
het hemelse leven te ontvangen. Toen zij echter, zoals
gewoonlijk, weinig aanstalten daartoe maakten,deinsde
één, de belangrijkste van allen, er niet voor terug,
gedreven door duivelse inblazingen, om het Christus-mysterie te vervloeken met de
opmerking dat hij nog liever een beker vol bier had, dan dat maal van de hemelse tafel.
Om bij de anderen nog groter aarzeling op te roepen voegde hij eraan toe, dat allen die op
deze dag de hemelse spijze zouden nuttigen, nog datzelfde jaar zouden sterven. Hierdoor
raakten allen, weinig ontwikkeld als zij nu eenmaal waren, van hun stuk, en onttrokken zich
aan de tafel des Heren. De godslasteraar evenwel trok naar gewoonte regelrecht naar een
kroeg en dronk een geweldige hoeveelheid bier; beschonken steeg hij zijn paard en terwijl hij
met zijn schildknaap naar elders trok, trof hem vrijwel meteen de wraak van God. Hij stortte
van zijn paard, brak zijn nek en blies de laatste adem uit.
Omdat hij echter de belangrijkste man van het dorp was, werd hij begraven op het kerkhof.
Welk een euveldaad dat was, heeft het Goddelijk mededogen niet veel later op
wonderbaarlijke wijze aangetoond. Hier moet worden vermeld, dat de schildknaap op
hetzelfde uur dat zijn heer van het paard stortte, door goddelijk ingrijpen blind werd. Toen
hij later berouw kreeg, herkreeg hij door Gods medelijden het licht van zijn ogen.
In die tijd vertoefde bisschop Adalbold aan het hof van keizer Hendrik in het land van de
Saksen. Toen hem de zaak ter ore kwam en hij vernomen had van de begrafenis van de
godslasteraar in gewijde grond, zuchtte hij diep, en omdat hij meende dat het toch wel zeer
ongepast was dat een ongelovige rustte naast overleden gelovigen, gaf hij meteen opdracht
hem op te graven. Aangezien echter niemand dit uit angst voor de familie van de man durfde
te doen, ging de bisschop zelf, na zijn vertrek van de keizer, langs dat dorp en liet de
godslasteraar opgraven. Toen dat gebeurd was, liet hij een touw vastmaken rond een van de
voeten en gaf opdracht hem ver weg te slepen. En toen het lijk zo werd weggesleept, braakte
het, ook al had het bijna twee weken onder de zoden gelegen, over een afstand van een mijl
– zo ongelofelijk als het klinkt – alsmaar bier, net alsof de overledene zich net nog vol
gedronken had. Onze heer bisschop placht dit vaak te vertellen. Daarom heb ik gemeend dit
op schrift te moeten vastleggen opdat ook het nageslacht hiervan kennis kan nemen, en opdat
ongelovigen zouden worden geschokt door vrees en gelovigen zich terecht zouden verheugen.
(Integraal overgenomen uit “De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen”, Kerst Huisman, 2003)

John Zonneveld
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Smullen van de Belgische bierkeuken
Op de menukaart van restaurant 'De Vlaamsche Pot' in Brugge, staan bekende gerechten zoals
Gentse waterzooi, Salade van Vlaamse geitenkaas met honing, Brugse worstenschotel en nog
zoveel andere smakelijke creaties uit de zeer gevarieerde en alom gewaardeerde Vlaamse
keuken.
Kok Mario Cattoor heeft veel
van deze gerechten, aangevuld
met andere toppers uit de
Vlaamse keuken opgenomen in
'De Belgische Bierkeuken; 70
bierrecepten van bij ons'. De
gerechten zijn ingedeeld in
soepen, voorgerechten, vis,
kip en konijn, vlees, wild,
vegetarisch en nagerechten.
Opvallende,
verrassende
gerechten zoals onder meer
Pompoensoep met slakjes en
Val de Sambre 6, Dronken
paling met Rodenbach Grand
Cru,
Kippenlevertjes
met
Mongozo
bananenbier
en
Crème brûléee met Duchesse
de Bourgogne passeren de
revue. Bij sommige recepten
had de hoeveelheid bier best
exacter
kunnen
worden
weergegeven en 800 cl voor
'Konijn op zijn Vlaams' lijkt
wel erg aan de hoge kant. Na
de
opsomming
van
de
gerechten volgt een duidelijk
en representatief overzicht
van de gebruikte bieren naar
herkomst,
smaak
en
alcoholpercentage. Er zijn
uitgebreide beschrijvingen van
bieren
als
Duvel,
het
assortiment van Grimbergen,
de verschillende varianten
Kasteelbier,
Keizer
Karel,
Westmalle en Westvleteren.
De
beschrijvingen
bieden
voldoende aanknopingspunten
voor 'food pairing', namelijk
het zo goed mogelijk combineren van bier met gerechten.
Jammer dat er zo weinig gerechten worden ondersteund door een aantrekkelijke, passende
foto. 'De Belgische Bierkeuken' zal zeker beginners de weg wijzen om de smaakrijkdom van de
Vlaamse keuken te ontdekken.
Mario Cattoor: De Belgische Bierkeuken. 70 bierrecepten van bij ons. Gent, 2008. Uitgeverij
Borgerhoff & Lamberigts.191 pag. ISBN 9789089310231 Prijs: 14,95
Han Hidalgo
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Uit in West-Vlaanderen
In België is het vaak goed vertoeven wat eten en drinken betreft. Zo hadden wij in november
2008 een huisje op het platte land gehuurd in de buurt van het stadje Diksmuide in de
westhoek van West-Vlaanderen. Diksmuide is een leuk en gezellig stadje met een oud
historisch centrum met bezienswaardigheden, zoals het mooie stadhuis, het Begijnhof, de
Sint-Nicolaaskerk en de oude Bloemmolens. Ook de omgeving is er mooi met polders en
vergezichten en je kunt er goed wandelen en fietsen. Daarnaast is er in de buurt ook te
genieten van een aantal streekgerechten en zijn er gezellige en goede restaurants te vinden.
Ook zijn er talrijke monumenten, begraafplaatsen en loopgraven die herinneren aan de
gruwelen
van
de
Eerste
Wereldoorlog 1914-1918. In het 22
verdiepingen tellende Museum van
Oorlog
Vrede
en
Vlaamse
Ontvoogding daal je langzaam af
naar beneden en maak je kennis met
origineel
materiaal,
uniformen,
wapens en levensechte decors. Het
is zeer indrukwekkend wat daar te
zien,
te
ruiken
(chlooren
mosterdgas) en te horen valt.
Gelukkig zijn er ook zaken waar je
als mens wat vrolijker van wordt en
waar je je als bierliefhebber tot
aangetrokken voelt. Zo bezochten
we op zondagmiddag de Brouwerij
van de Dolle Brouwers. In 1980 werd
door drie enthousiaste amateur
brouwers de oude brouwerij StHenricus overgenomen. De drie
broers Herteleer, die nu de
brouwerij runnen, zijn er in geslaagd
aparte, maar ook zeer smakelijke
bieren te produceren. De Dolle
Brouwers bleken erg tam die zondag
en toen ik informeerde naar de
brouwerij kon er maar met moeite
wat informatie af. Er werd verteld
dat het bier bijna nooit wordt
geleverd op fusten, maar nagenoeg altijd op de fles, omdat er nog al eens fusten zijn
kwijtgeraakt in het verleden. Het proeflokaal is een knusse gelegenheid en omdat het die dag
koud was brandde er een gezellig houtvuur. Er waren twee bieren op de tap en wij kozen voor
het Oerbier. Goed getapt hebben we er heerlijk van genoten. Alle bieren van De Dolle
Brouwers zijn niet gefilterd, niet gepasteuriseerd en met nagisting op de fles.
Op een klein half uurtje rijden vanuit Diksmuide kom je in Poperinge aan. Hoewel in
november de hop er al geoogst was, staan de staken waar de hop aan groeit nog netjes in het
gelid. Bij Brouwerij van Eecke te Watou, dat als het ware
tussen de hopvelden ligt, brouwt men het overheerlijke
Poperings Hommelbier. Ook het Kapittel Dubbel, het Kapittel
Pater, Vaartlander en het Watou’s Witbier worden er
gebrouwen.
Niet zo ver van Poperingen kan men, al rijdend door de
hopvelden, de Sint Sixtus Abdij van Westvleteren
aanschouwen. Bij aankomst bij de abdij vertellen de borden
dat men alleen telefonisch (beperkt) bier kan bestellen dat op
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woensdagmiddag en zaterdag kan worden opgehaald. Wij parkeren op het terrein bij café De
Vrede om daar eens rond te neuzen. Café kan men dit gebouw niet noemen. Het is een zeer
modern groot gebouw dat busladingen toeristen kan herbergen. Het geheel ziet er niet
onaardig uit met een moderne, maar ook sobere inrichting. Er is ook een winkeltje in de zaak
waar men maximaal 6 flesjes trappist
mag meenemen, naast een heleboel
andere zaken zoals hesp, kaas en
streekproducten. Ondanks dat het een
gewone doordeweekse middag was, zat
deze uitspanning goed vol en men
genoot er met volle teugen van belegd
brood met hesp en kaas, weggespoeld
met een overheerlijke trappist. De
“Vlaamse Bourgone“, zoals men het
Sint–Sixtusbier in de streek noemt,
wordt gebrouwen op het levensritme
van
de
abdijgemeenschap.
De
productie is de laagste van alle
Trappistkloosters. Men brouwt er
Dubbel 4% met groene kroonkurk,
Speciaal 6,2% met rode kroonkurk,
Extra 8% met blauwe kroonkurk en
tenslotte Abt 11,5% met gele
kroonkurk. De monniken willen niet
dat hun abdij een toeristische
trekpleister wordt en een bezoek aan
de abdij is dan ook uitgesloten. “Beata
Solitudo Sola Beatituodo“ (zalige
eenzaamheid
is
de
enige
gelukzaligheid) staat er te lezen op de
toegangspoort van de abdij. Wel kan
men er wandelen langs bos en
hopvelden, de wandelroutes zijn aangegeven door gekleurde paaltjes. Zoals bekend is er een
grote vraag naar trappisten van de Sint Sixtus abdij. Men zou gemakkelijk het tienvoudige
kunnen verkopen maar de paters zien de brouwerij alleen als een materiële ondersteuning
voor hun klooster. Zo sprak ik daar een Belgische madam die het daar helemaal niet mee eens
was. Volgens haar moesten de paters meer produceren en het geld dat ze daarmee extra
verdiende verdelen onder behoeftige mensen. Ze vond het idee van de paters maar erg
egoïstisch.
Ben je even uitgekeken op het bier dan is een bezoekje aan het stadje Ieper meer dan de
moeite waard. Verwoest in de Eerste Wereldoorlog is dit stadje weer geheel in oude stijl
opgebouwd. Indrukwekkend is ook het grote monument in het stadje waar de namen van de
gesneuvelde soldaten zijn gegraveerd. Verder bezit Ieper tal van bezienswaardigheden en een
groot museum.
Deze week heb ik erg genoten van “de Westhoek“ met al zijn bezienswaardigheden en
vriendelijke mensen. Het is voor mij zeker de moeite waard om er nog eens terug te keren.
Jack van der Linden
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Limburgse bieren: in en naast het bord
Nederlands- en Belgisch Limburg hebben veel grote en kleine brouwerijen, waar zeer
smakelijke bieren worden gebrouwen. Een selectie van deze bieren is door Wil en Netty
Engels verwerkt in talloze gerechten, waarvan vele hun oorsprong vinden in de rijke en
gevarieerde Limburgse streekgastronomie. Met verschillende publicaties zoals 'Limburg op z'n
lekkerst', 'Limburgs op de kaart' en 'Vlaai en ander Limburgs gebak' hebben ze deze
streekgastronomie onder de aandacht van velen gebracht. Bij het koken hebben de auteurs
veel streekproducten gebruikt, zoals Limburgse geitenkaas, stroop en grotchampignons. Aan
de opsomming van de gerechten gaat een overzicht van de brouwerijen, hun bieren en de
verschillende typen bier vooraf. Bij de beschrijving van de bieren van Brand hadden bieren als
Sylvester en de smakelijke Mei- en Dubbelbock niet mogen ontbreken.
De auteurs hebben de recepten ingedeeld in soepen, vlees, wild, gevogelte, vis, eigerechten,
groenten, aardappelen, maaltijdgerechten, nagerechten, brood en gebak en dranken. De
exacte hoeveelheid bier wordt niet altijd consequent vermeld. Bij sommige doseringen is
enige
terughoudenheid
geboden.
Bijvoorbeeld
een
halve
liter
Lentebock bij het gerecht van tam
konijn (p.77) lijkt wel aan de hoge
kant, gelet op het licht bittere
karakter van dit bier. Uiteraard
ontbreekt een recept met het in
Nederlands Limburg zo bekende
zuurvlees (zoer vleisj) met Hertog Jan
Grand Prestige niet. Met dit
verwarmende bier wordt het een
prestigieus en onvergetelijk Limburgs
gerecht! Dit geldt ook voor enkele
verrassende
groentenen
aardappelgerechten zoals onder meer
koolraapjes met geitenkaas en
Imperator en doperwten met Steinder
witbier.
Kortom veel gerechten, met allerlei
mogelijkheden om zelf creatief in de
keuken te improviseren en te
genieten van de smaakrijkdom van de
Limburgse
bieren
en
(streek)
gerechten. Hoewel de recepten in het
algemeen duidelijk zijn beschreven,
ontbreken aansprekende illustraties
om extra kleur aan de gerechten te
geven.
Wil en Netty Engels-Geurts: Koken met Limburgs bier. Maastricht, 2008. Uitgeverij TIC 224
pag. ISBN 9789078407423 Prijs: 19,90
Han Hidalgo
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De Bovenkamer op locatie
Gedreven door het verlangen de blik te verruimen heeft een aantal leden van De
Bovenkamer 1 besloten de voorname herenkamer boven De Beyerd verlaten. Zij zijn de
smalle trap afgedaald op zoek naar verre (bier-)horizonten. De datum was 15 november
2008 en de verre horizonten kwamen samen in de stad Amsterdam.

DE BEKEERDE SUSTER

Amsterdam Centraal was het eindstation
van een niet eens zo lange, maar wel
redelijk saaie heenreis. Het was lunchtijd
en de lunch was door onze reisleider ad
interim besproken in café De Bekeerde
Suster. Dit café herbergt een brouwerij
waarvan
de
officiële
naam
luidt:
Amsterdamse Stoombierbrouwerij “De
Bekeerde Suster”. Deze brouwerij wordt
bestuurd door de Stichting tot behoud
Amsterdamse Brouwcultuur en is eigenlijk
een herstart van de brouwerij Maximiliaan,
die eind 2002 ter ziele is gegaan. De
brouwerij is gevestigd in het voormalige
Bethaniënklooster, waar reeds in de
middeleeuwen bier werd gebrouwen door
gevallen vrouwen die zich bekeerd hadden tot een deugdzaam leven. Tijdens de lunch werd
een aantal bieren van de brouwerij geproefd.
•

•
•

Blonde Ros [6º] wordt alleen gebrouwen voor de Eet- en Bierencafés De Beiaard. Het bier
kenmerkt zich door een mooie hopgeur.
Bockros [6,5 º] heeft een sterke karamel-bitterheid, is licht zoetig met een vleugje
gember.
Manke Monnik [tripelbier van 7,2 º] is zoetig, hop-bitterig en lijkt een zwaardere Blonde.

Achter de naam van dit bier gaat een verhaal schuil. De Manke Monnik die leefde ergens in de
16e eeuw, mocht graag een biertje drinken. Over hoe hij mank is geworden bestaan
verschillende verhalen. Er zou een ouderwets orgel op zijn been zijn gevallen. Hij zou in
elkaar getrapt zijn door een Bekeerde Suster. Of hij was uitgegleden over de afgehakte tong
van een veroordeelde misdadiger. De achterkant van de viltjes vertelt deze verhalen.

DE ENGELBEWAARDER

Café De Engelbewaarder ligt niet zo ver van De
Bekeerde Suster op de route naar brouwerij ’t IJ.
De reden voor ons bezoek waren twee bijzondere
bieren van het vat: Oude Lambik van Boon en
ongefilterde Palm. In de jaren zeventig was De
Engelbewaarder een literair café met enige
uitstraling, waar bijvoorbeeld Gerard den
Brabander zo nu en dan staande op de tafel
gedichten voordroeg in ruil voor een pint. Immers,
de dichter was volgens hem niets anders dan:
1

De Bovenkamer is een select proefgenootschap dat enkel bestaat uit heren, omdat de paar
vrouwelijke leden ootmoedig hun lidmaatschap hebben opgezegd. Elke eerste maandag van de
maand proeven de leden in een serene atmosfeer oude en nieuwe bieren.
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De Dichter
De dichter is alleen maar dorst en buik
een tot den boorde berstensvolle kruik.
Hij gist en borrelt tot hij eindelijk barst
en in de droesem zinkt en tandenknarst.
Tegenwoordig is het café
nog steeds een plek voor
artistiekelingen, studenten
en journalisten. Drukste
moment is de zondag
tussen vier en zeven als er
live
jazzmuziek
wordt
gespeeld.
Op
stille
momenten maakt het café
een afgeleefde indruk. En
op het moment dat wij er
waren,
was
ook
de
overigens
lieftallige
bediening niet meer van
deze tijd. De Oude Lambik
van Boon was op, zo werd
beweerd. Maar vervolgens
bleek de ongefilterde Palm
Lambik van Boon te zijn. Dat werd door de bediening echter niet zonder meer aangenomen,
zeker niet van een groepje boertjes uit Brabant, dat zich uitgaf voor bierkenners. Na enig
aandringen werd de lambik-kraan geprobeerd en u raadt het. Uit deze tap kwam ongefilterde
Palm tevoorschijn, die door het broessysteem (patent 3 Fonteinen) de uitstraling kreeg van
een volwaardige Italiaanse cappuccino.

BROUWERIJ ’T IJ
De weg naar ’t IJ had korter kunnen zijn, maar
onze Bovenkamergidsen hadden anders beschikt.
Na een fikse omweg bereikten wij met
brandende voeten het voormalige badhuis
“Funen”, waar sinds 1985 Brouwerij ’t IJ is
gevestigd. Brouwer Kaspar Peterson is, na het
schrijven van de Drukwerktoppers ‘Je loog tegen
mij’ en ‘Hé Amsterdam’ zijn brouwactiviteiten
begonnen in een kraakpand aan het IJ, vandaar
de naam. Na een rondleiding door de brouwerij
–wellicht interessant voor de amateurbrouwers
in ons gezelschap, maar waarbij mijzelf vooral
de oude badhuiselementen opvielen – was het
tijd voor een heuse proeverij. De brouwerij
brouwt zes reguliere bieren, drie seizoensbieren
en nog wat bieren in opdracht. Onze gastvrouw
was van plan ons de eerste negen bieren te
laten proeven. Dat is veel, zelfs voor leden van
De Bovenkamer. Met enige moeite hebben we
het kunnen beperken tot een zestal. Onze
proefnotities waren niet altijd even positief,
zoals blijkt uit het volgende rijtje.
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•
•
•
•
•
•

Natte > te bitter
Natte > niet in balans
IJwit > weeïg, zurig, zoetig, te veel citroen
Zatte > lekker, IJndelijck
Columbus > veel koriander, bitterig
IJndejaars > geen notities, het was ons allemaal te veel geworden .

RESTAURANT LIEVE,

HET ARENDSNEST, DE TERUGREIS

De weg van ’t IJ naar restaurant Lieve was aangenaam, kort (of
aangenaam kort) en ging langs een café met de fraaie naam
M’n Ex.
Bij Lieve ontstond een bijna babylonische spraakverwarring.
Onze keuzemenu’s waren namelijk van tevoren doorgegeven,
maar men had inmiddels de menukaart veranderd. Toch heeft
het eten mij prima gesmaakt.
Het bezoek aan buurman Het Arendsnest was er een van het
type ‘bliksemflits’. Het was laat, de trein moest gehaald
worden etc.. Ik heb er nog wel een tweetal heerlijke whisky’s
geproefd. Foei!,want dat doe ik dan in een café met 120
Nederlandse bieren, waarvan 30 uit de tap (als ik de
internetsite mag geloven).
Terug in Breda bleek De Beyerd overvol. Thuis lonkte daardoor
nog veel sterker, het bed wachtte.

Hans Meijvis
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Roemenie en bier
Ik woon nu zo'n 3,5 maand in Roemenie en aldus dacht ik dat het tijd is voor een lokale bier
analyse.
Er wordt redelijk veel bier gedronken hier in Roemenie. Bijna alle wijnen hebben een zoetige
smaak hebben (niet alleen wit) dus is er voor mij geen alternatief voor bier bij het eten, of
op een terrasje. Het bier wat gedronken wordt is meestal een pilsener type.
Bekende merken die geschonken worden zijn:
· Ursus
· Silva (van Heineken)
· Timisoreana
· Ciuc (van Heineken)
· Bergenbier
Tuborg, Carlsberg, Guinness, of Heineken
kom je meestal ook tegen in een café of
restaurant (al of niet op de tap) naast 1
van de lokale varianten. Het pils koop je
of in blikken van 0.5 liter, of in PET
flessen tussen de 2 en 3 liter. De prijs
varieert in de supermarkt vanaf 60
Eurocent (blik) tot 2,50 Euro (PET fles). In
het café of restaurant betaal je tussen de
1,25 Euro en de 2,25 voor een halve liter.
Omdat er een '0' tolerantie beleid is op
alcohol en verkeer, is ook de alcoholvrij
biermarkt vrij groot. Alle grote Europese
alcoholvrij bier leveranciers zijn aanwezig
met diverse merken. Ik heb Buckler nog
niet gevonden, maar wel Bavaria Malt
appel. Dit laatste smaakt als bier met
appelstroop en een halve kilo suiker extra.
Ik vermoed dat Bavaria dit bier nooit op de
Nederlandse markt brengt, Youp van 't Hek
gaat dan zeker een ander alcoholvrij bier
op nemen in zijn volgende conference.
Gelukkig is er ook speciaalbier in
Roemenie. Een traditioneel bier is het
'dark' beer van Silva of Ursus. Een bier,
zwart van kleur (zoals Guinness), maar
met meer smaak en body dan een Guinness van de tap. Dit 'dark' bier lijkt qua smaak op
Guinness Export, maar met 6% i.p.v. 8% alcohol en wat meer bitter en minder zoet. Een heel
mooi bier voor de wintermaanden.
Daarnaast heeft Ciuc een Winterbier van 7%, levert Carlsberg zijn kerstbier van ongeveer 6%
en heeft Tuborg een stark van 7,5%. Dit zijn allemaal blonde bieren met een hoger
alcoholpercentage tegen de kou. Echter in de supermarkten zijn ook echte speciaalbieren,
zoals Chimay, Duvel en Koningshoeven te koop, ik wanhoop dus niet ;).
Ik heb één wens gerelateerd aan bier voor 2009. In Caru cu Bere (www.carucubere.ro) wordt
Celis White van de tap verkocht. Ik hoop dat dit volgend jaar de zomerhit op de terrassen
wordt buiten Caru cu Bere, want in een zomer met temperaturen boven de 35 graden is een
koud wit biertje toch wel het lekkerste wat er is.
Voor al mijn verhalen (en foto's) check: ukkie71.waarbenjij.nu.
Marije van Donk
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Internationaal Biernieuws
Hoppige bieren weer in trek
Brouwerij Lefèbvre uit Quenast in België timmert al jaren
voortvarend aan de weg met zeer smakelijke bieren als onder
meer Barbâr honingbier, Moeder Overste en de abdijbieren van
Floreffe en Bonne Espérance en is daarmee één van de meest
succesvolle Waalse brouwerijen. Van de productie is ruim 80%
voor de export bestemd. Inmiddels staat al weer de zesde
generatie aan de roerstok van deze familiebrouwerij. Op de
onlangs gehouden horecabeurs in Gent verraste deze brouwerij de
vele bezoekers met 'Hopus' in een beugelfles en een bijbehorend
klein sierlijk glaasje. Dit pittig gehopte bier van hoge gisting met
5 hopsoorten, 8,5% alcohol en 40 EBU (bittereenheden) viel vooral
in de smaak van de liefhebbers die een bitter bier kunnen
waarderen. Innovatief voor bierland is het speciale glaasje, waarin
het gistdepot apart kan worden geschonken. Ook de fraai
uitgevoerde beugelfles streelt het oog. 'Hopus' past in een lange
rij van bieren van het 'Indian Pale Ale' type, die markt in België en
Nederland willen veroveren. Deze benaming stamt uit de koloniale
periode van Engeland, van waaruit veel bier naar India per schip werd verstuurd. Om de
bewaarbaarheid van de 'bitter ales' te verbeteren werd het alcoholpercentage flink
opgetrokken. Ook werd extra hop toegevoegd om de verre reis te kunnen overleven om zo de
dorst van de vele Engelsen in India te lessen.
Brouwster Hildegard van Ostaden van brouwerij De Leyerth
raakte tijdens haar bezoek in 2005 aan bierfestivals en
brouwerijen in Amerika onder de indruk van de consumptie
van bittere bieren met een vrij hoog alcoholpercentage. Na
haar terugkeer uit Amerika ging Hildegard onmiddellijk aan
de slag en brouwde 'Urthel Hop-It', een ongekend pittig
gehopt bier met een alcoholpercentage van maar liefst 9,5%.
Naast de export van dit bier naar Amerika weten ook veel
bierliefhebbers in België en Nederland dit bier te waarderen.
Chris Bauweraerts van brouwerij Achouffe, gezegend met een
fijne neus voor innovatie en marketing, bracht in 2006
'Houblon Chouffe' (Dobbelen IPA Tripel) van 9% alcohol met
drie verschillende soorten hop en een opvallend bloemige
geur op de markt. Hoewel dit bier vooral voor de export naar
Amerika is bestemd, is dit bier ook verkrijgbaar bij de
bierwinkel van de brouwerij in Achouffe. Dit bier inspireerde brouwerij Duvel-Moortgat,
waarvan brouwerij Achouffe thans deel uitmaakt, tot een speciale, beperkte editie van 'Duvel
Tripel Hop' van 9,5% alcohol.
De vraag naar 'Indian Pale Ales' (IPA's) motiveerde andere Belgische brouwers om naast de
reeds bij liefhebbers bekende 'De Ranke XX Bitter', ook met een pittig gehopt en vrij sterk
alcoholisch bier op de markt te komen. Brouwerij Het Anker uit Mechelen kwam met
'Hopsinjoor' bestaande uit vier soorten hop en 8% alcohol. Brouwerij Van Honsebrouck
(tegenwoordig ook bekend als Castle Brewery) uit Ingelmunster volgde met 'Brigand IPA' van
6,5%. Dit amberkleurig bier heeft minder alcohol en aanzienlijk minder bitterheid in
vergelijking met de overige Belgische IPA's. Het bittere karakter is wel duidelijk aanwezig in
'Buffalo Belgian Bitter' van 8% alcohol met een mooie pareling en fijne hopsmaak, afkomstig
van brouwerij Van den Bossche, bekend van de 'Pater Lieven' bieren.
De liefhebbers van de vrij hoppige bieren in Nederland zoals bijvoorbeeld Brand Up,
Christoffel Blond en niet te vergeten DIRK van huisbrouwerij De Beyerd, zullen zich verheugen
op de komst van de nieuwe, pittig gehopte bieren. Afhankelijk van het succes, zullen nog
meer grote en middelgrote brouwerijen dit pad gaan volgen.
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Café Trappisten in een eigentijdse inrichting
Veel gasten die de sfeer van een bruin café in de loop der jaren gewend waren in het Café
Trappisten in Westmalle, zullen ongetwijfeld moeten wennen aan de eigentijdse inrichting
met onder meer de zeer opvallende luchters aan het grote plafond. Tijdens de druk bezochte
receptie in oktober, met uiteraard de plechtige zegening van vader abt van de abdij van
Westmalle, konden de ruim 1500 bezoekers al kennismaken met de inrichting. Sedert de lang
verwachte heropening weten weer velen de weg te vinden naar dit café tegenover het
klooster en de brouwerij van Westmalle. Ooit bevond zich op deze plek een herberg waar
reizigers van de tramlijn tussen Antwerpen en Turnhout graag verbleven. De tram is al lang
verdwenen, maar steeds staat er een bushalte voor de deur.
De bekende architect Paul van Aerschot heeft
getracht de oprechte, eerlijke en sobere
levenswijze van de monniken te vertalen in een
gebouw dat is opgetrokken uit natuurlijke
materialen zoals baksteen, hout en leien. De
ruimte is opgedeeld in aparte sferen, met
variatie in de plafonds en een aangepast gebruik
van kleur, zodat iedere gast zijn eigen sfeer
terugvindt en kan beleven. Vanuit de lange toog
heeft het bedienend personeel een goed
overzicht op de verschillende delen van de zaak.
Het bedienend personeel is als vanouds attent en
hartelijk en de gasten nippen met voldoening aan
hun dubbel, tripel of de verrassende half-en-half
(50% dubbel en 50% tripel). Het geurige
stoofvlees bereid met Westmalle dubbel, de goed
gevulde garnaalkroketten en de smeuïge
kaaskroketten bereid met Westmalle kaas, vinden gretig aftrek bij de zichtbaar tevreden
gasten.
Naast het uitgebreide, verwarmde terras zijn er nu ook moderne zalen voor vergaderingen,
seminars en feesten. Een film over de brouwerij maakt op aansprekende wijze het leven van
de monniken en het brouwproces inzichtelijk. Toewijding, passie en volharding hebben de
droom van de uitbaters, namelijk de families Van Riel en Willekens doen uitkomen.
Pintjes weer duurder
Brouwerij InBev verhoogt vanaf 15 maart de prijzen van haar bieren met gemiddeld 3,5
procent. De prijs van pilsbier – AB InBev brouwt onder meer Jupiler en Stella Artois – zal met
3,3 procent stijgen. De gemiddelde prijs van een bak pils in een supermarkt zal toenemen van
8,9 euro tot 9,19 euro. De brouwerij geeft als reden de aanhoudende stijging van de
exploitatiekosten op. Deze keer gaat het niet om kosten van lonen, grondstoffen en energie,
maar ‘om voldoende middelen te hebben om bijvoorbeeld marketingacties te kunnen
ondernemen’. De reacties van Jan Publiek op internet logen er niet om. Eerder stegen de
bierprijzen van AB InBev al met gemiddeld 4,3 procent in de zomer. Die stijging kwam slechts
enkele maanden na de vorige in februari. Toen ging het om ongeveer drie procent.
Zatte minister?
De nieuwe minister van Landsverdediging Pieter De Crem, bijgenaamd Crembo en ‘minister
van oorlog’, heeft het geweten. Volgens de blog van een dienster van het B. Café in New York
zou de minister daar stiepelzat binnengestrompeld zijn en al lallend zijn antivriespeil verder
aangevuld hebben. Gefundenes Fressen voor de media en de politieke oppositie, al was de
Nederlandse nationaliteit van de dienster voor sommigen niet van aard om haar
geloofwaardigheid te verhogen. Volgens de omgeving van de minister ging het om twee
pintjes.
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Thanksgiving met Belgisch bier
De Beer Snob van de conservatieve Amerikaanse krant Republican-American riep de lezers op
een stevige Belgische trappist te drinken bij het Thanksgiving-diner i.p.v. wijn. Hij raadde
Chimay Grande Réserve aan bij de traditionele kalkoen, Westmalle tripel bij kruidige
kalkoenvullingen en yams en zoete aardappelen als bijgerecht, Orval bij visgerechten of bv.
garnalencocktail. Duvel dan weer bij de Italo-Amerikaanse gerechten met pesto, look,
olijven, schelpdieren en parmezaan. Hoera, zou men in ieder bierland roepen, maar dus niet
België waar enkele zelfverklaarde specialisten de suggesties prompt afkraakten.
Geef eens een fles bier cadeau
Geen geld om met Nieuwjaar een fles champagne te drinken of cadeau te doen, dan
misschien toch een grote fles trappist in geschenkverpakking. Zo oordeelde supermarktketen
Delhaize die prompt grote flessen Chimay en Westmalle naast de grote stapels bubbels zette.
Aspe drinkt geen Duvel meer
Pieter Aspe, de bekendste Vlaamse misdaadauteur van het ogenblik en als het ware
patroonheilige van de Duveldrinkers, heeft de Duvel afgezworen. Voortaan drinkt hij een paar
glazen (goede) wijn per dag. Misschien is het maar tijdelijk, liet hij verstaan. Een jaar
geleden veroorzaakte Aspe nog opschudding door op zijn ziekbed na een hartoperatie samen
met zijn arts en… een Duvel te poseren. Ik was al een tijdje minder aan het drinken en de
Duvel smaakte mij gewoon niet meer, aldus de Bruggeling. Zijn hoofdfiguur Commissaris Van
In blijft in de boeken wel Duvel drinken. Aspe had dus vorig jaar ontdekt dat er iets niet
klopte met Duvel. Sommige brouwers deden dat in hun lab maar hielden het collegiaal stil.
Vanuit het gild der zogenaamde bierkenners werden er op geen enkel moment vraagtekens
geplaatst.
Drinken en rijden
Bijna de helft van de Belgische mannen geeft toe geregeld achter het stuur te kruipen met
meer dan twee glazen op. Bij vrouwen is dat één op vijf. Alleen Luxemburg doet ‘beter’.
Vooral de groep tussen 45 tot 64 jaar bekende zich vlotjes tot deze praktijk, die vanuit
sommige hoeken meteen gelijkgesteld werd met overschrijden van de promille-grens en
dronken rijden.
Drankgebruik studenten
Naar Nederlands voorbeeld kunnen ook de studenten van de Universiteit Antwerpen nog tot
april online hun drankgebruik – of - misbruik in kaart brengen en feedback krijgen via
www.eentjeteveel.be. Uit eerder onderzoek bleek 10% van de mannelijke studenten kans te
lopen om een probleemdrinker te worden, bij de meisjes 6%.
Toer de Geuze
Op zondag 26 april zetten 9 brouwerijen van het Pajottenland en de Zennevallei opnieuw hun
deuren open voor hun tweejaarlijkse openbrouwerijendag ‘Toer de Geuze’. Het publiek kan
terecht voor rondleidingen, informatie over het productieproces en heel wat randactiviteiten.
Uiteraard kunnen geuze, kriek en andere lambiekbieren gedegusteerd worden. Er worden
speciale busdiensten ingelegd. Meer informatie vanaf 1 maart op de website www.horal.be.
Belgen drinken 4 percent minder
De Belgische Brouwers zagen de bui in de loop van 2008 al hangen: het ging slecht met de
binnenlandse bierverkoop. Ging de consumptie al een aantal jaren achteruit met 1%, dan zal
dat over 2008 4% belopen. Verkochten de Belgische brouwers in 1990 nog 12 miljoen hl. op de
binnenlandse markt, dan was dat voor 2008 nog maar 9 miljoen hl. Volgens voorzitter van de
federatie Theo Vervloet zou de helft van de daling een gevolg zijn van de trend om minder
alcohol te drinken. De al dan niet vermeende daling van de koopkracht zou ook staan voor 0,5
tot 1% daling. Wijnen gaan in stijgende lijn. De brouwers slaagden er wel in de dalende
binnenlandse consumptie te compenseren door een stijgende export.
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“Hoppescheuten”
Wist u dat een hopboer naast zijn hopopbrengsten nog een extraatje kan verdienen? ....
met hopscheuten.
Afgelopen vrijdag bezochten wij bij de amateur brouwvereniging een presentatie van een
hopboer uit Poperingen. Hij vertelde hoe de velden van de Poperingse boeren kleiner werden,
en de Duitse, Engelse en Amerikaanse concurrentie sterker werd. Gelukkig had hij zijn
hoppescheuten.
Hoppescheuten zijn een delicatesse.....
Olivier de Serees, een Frans agronoom en grondlegger van de Franse agricultuur schreef dat
“en la prime verre les tendres cimes des jettons du houbillon” gegeten kunnen worden. Deze
vaststelling gold zeker
voor de benedictijnen
kloosters:
in
hun
plantentuinen kweekten
de paters de hop. Niet
alleen voor het brouwen
van bier - in die tijd liep
de overgang van gruitbier
naar hopbier reeds ten
einde - doch ook omwille
van zijn rustgevende en
geneeskrachtige
eigenschappen en ... om
de scheuten te gebruiken
in de keuken. Zelfs de
Romeinen kenden en
apprecieerden reeds de
hoppescheuten. In zijn
werk
“De
Naturalis
Historia” prijst Gaius
Plinius
Secundus
hopscheuten aan als een verfijnde groente. Het effect van het eten van hoppescheuten
kunnen we lezen in het in 1554 verschenen Cruydenboeck van de bekende plantkundige en
geneesheer Rembert Doedoens.
De scheutkens van de hoppe worden voor spyse gebruyct, dan nogtans als Plinius betuygt, zij dienen eer
om den smaeck te genoegen dan om het lichaam enich voetsel te geven mits dien dat zij openen ende
pisse doen rijsen ende voortcomen ende oock om dat sij den camerganck wat verlichten ende buyck wat
weeckachtig maeken.

Hoppescheuten kunnen echter slechts geplukt worden op het hopveld vanaf half maart tot
begin april: ze zijn dus amper 3 weken per jaar beschikbaar! Hoppescheuten zijn dus een
schaars en duur produkt (150 gulden per kilo nu). Enerzijds is er de geringe beschikbaarheid,
die daarenboven valt in een periode zonder grote feesten (meestal is het zelfs de periode van
vasten). Anderzijds is de pluk in het open veld zeer arbeidsintensief en vermoeiend.
Hoppescheuten vindt men dan ook alleen op het menu van dure restaurants.
De kweek vroeger.....
In de lente gaan, onder invloed van de zonnewarmte, de ogen op het onderaardse deel van de
hopstengel uitlopen. Voor deze uitlopers of scheuten de bodemoppervlakte bereiken worden
ze afgesneden. Het oogsten is vermoeiend werk, dat dikwijls in bizarre weersomstandigheden
dient verricht te worden: voor 1 kg hoppescheuten zijn 2 manuren nodig.
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En nu.....
Omdat er vooral vraag is naar hoppescheuten tijdens de winter werd voor de teelt van deze
oude delicatesse een nieuwe technologie ontwikkeld in de eerste helft van de jaren tachtig.
Men vertrekt nu van de zogenaamde “zogers”. Dit zijn stekken (stengeldelen) die in de lente
uit het hopwortelstok getrokken en in een kweekbed gelegd worden. In het najaar snijdt men
het groene bovengrondse deel van de plant weg. De overblijvende, intussen flink gegroeide
en bewortelde hopstekken zijn zogers geworden. Deze zogers worden dan geplant in
tunnelserres,
witloofschuren,
of
champignoncellen.
Door
bodemverwarming
kan
men
de
“dormancy”-periode
(winterslaap)
inkorten tot minimaal 17 dagen bij een
bodemwarmte van 15 graden. Aldus
kunnen, als de zogers voor eind november
geplant werden, de hoppe scheuten voor
Kerstmis geplukt worden. Door met de
bodemverwarming te spelen kan men
zelfs hoppescheuten produceren van
december tot april, d.w.z. tot de
scheuten uit de hopvelden beschikbaar
zijn. Deze nieuwe techniek laat dus toe
dat er gedurende zowat vier maanden per
jaar hoppescheuten beschikbaar zijn. En
toch gebeurt er niets onnatuurlijks: door
toevoeging van warmte en water aan de
bodem wordt de groei in gang gezet.
Gastronomische eisen
De
gastronomische
keuken
vraagt
scheuten die niet korter zijn dan 6 tot 7
cm, ze moeten volledig eetbaar zijn,
krokant dus, en niet vezelig. Hun
diameter moet ongeveer 4 mm zijn. Ze
moeten een grijs-witte kleur hebben zonder bruine vlekken. Na de pluk worden ze koel en
donker bewaard. Licht betekent dat ze groen worden en daarmee hun commerciële waarde
verliezen.
Een leuk wetenswaardigheidje, voor koks of andere liefhebbers.
Meer info in het boek
Hopscheuten Van gewroet tot genot
Bart Wemaere, Marc Wauters (fotografie)
ISBN 978-90-5826-555-5
148 pagina’s voor 24,95 euro
Bianca Houthooft
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Bier in Scandinavië
Voor de meesten onder ons zal dit een weinig bekend terrein zijn, zelden komen er berichten
daarover uit die hoek. Zal wel niet veel zaaks zijn, wat vaag pils, alleen maar ondergisting….?
Toch klopt dat niet helemaal, alhoewel, als liefhebber van speciale c.q. zwaardere bieren,
heb je het daar wat minder makkelijk dan in onze contreien. Voorts horen we wel eens dat
alcohol daar “onbeschaafd” duur is, en dat klopt helemaal; dat is het gevolg van gigantisch
misbruik in het verleden, waarna de overheden besloten in te grijpen. Dat misbruik is helaas
niet uitsluitend iets uit de historie.Dorstige Zweden kopen nog steeds kaartjes voor de
veerboot Helsingör – Helsingborg en varen zolang op en neer tussen Zweden en Denemarken
(duur van de overtocht 20 minuten), totdat ze compleet…………… inderdaad.
Het is nog altijd mogelijk om op een morgen rond een uur of elf totaal laveloze Finnen op
straat tegen te komen. Het verschijnsel neemt wel wat af, een jaar of twintig geleden was
het nog vaker zichtbaar. Voor alcoholische dranken moet je in deze landen doorgaans naar de
staatswinkel, waar dan een gigantisch percentage aan accijns betaald mag worden. Bij ons
zijn deze spiritualiën dan ook bijna gratis, vergeleken met daar. Sommige dranken zijn wel
vrij verkoopbaar, maar dan ligt het alcoholpercentage behoorlijk laag (bijv. onder 3,5 %).
Denemarken:
Heeft het meest liberale regiem, dat zal wel door de
invloed van de zuiderburen zijn. De prijzen zijn er nog
het minst dramatisch, veel Zweden doen hier hun
inkopen. Het land telt zo’n twaalf brouwerijen, waarvan
Carlsberg en Tuborg de grootsten zijn. Een aanrader is
Carlsberg Stout Porter met 7,8%. Het verschijnsel van
PINT en CAMRA is ook hier opgestaan, met als gevolg o.a.
een honderd microbrouwerijen met verrassende
producten. De kunst is ze te vinden!
Zweden:
Heeft het Deense voorbeeld van de kleine brouwerijtjes
opgevolgd. Steeds meer Zweden beschouwen pils als een
nog drinkbaar vocht, maar verkiezen toch liever iets met
meer smaak. De grootste brouwerij is Falcon, maar deze
is eigendom van Carlsberg. Tot 3,5% mag bier in de
supermarkt verkocht worden en heet dan lättöl = licht
bier. Starköl is te vinden in de staatswinkel:
“Systembolaget”. Een aangenaam bier, ook in
Denemarken makkelijk verkrijgbaar, is Carnegie Porter
5,5%: donker, moutig, chocolade en aangenaam bitter.
Noorwegen:
Kent 3 bierklasses: 1 = alcoholvrij, 2 = onder 4,5%, 3
tussen 4,5 en 7%. Vrijwel alles is pils. Probeer daar te
vinden: juleöl (een kerstbier), of bokköl van bijna 7 %
(donker en zoet).
Faeroer:
Een eilandengroep tussen Schotland en IJsland, met
bijna 30.000 inwoners èn een brouwerij: de Föroya Bjór
bruggjari. Alleen water heeft de brouwerij zelf en wel in
zeer royale hoeveelheden, al het overige moet ingevoerd
worden: mout, hop, energie. Dat is kostbaar en dus zijn
ze zuinig met grondstoffen, blijkbaar. De gids tijdens ons
verblijf aldaar zei, dat het bier very good was.
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IJsland:
Laat hetzelfde beeld zien van dun pils met weinig smaak, weinig hop en weinig alcohol.
Ongelofelijk voor ons, maar de IJslanders zijn er maar wat blij mee. Tot 1989 was bier daar
een verboden drank. Intussen telt het land al 4 brouwerijen (voor 300.000 inwoners), waarvan
Egill Skallagrimsson brugghus de grootste is. Het bier wordt verkocht voor prijzen waar bij
een horecaman/vrouw het water uit de mond moet lopen, ware het niet dat de nooddruftige
IJslandse staatskas daarvan het meeste onmiddellijk weer opslobbert. In juli 2007 betaalden
we in Reykjavik in de Perlan (chique restaurant in de vorm van een parel boven op de
thermische energiecentrale), omgerekend €8 voor een glas bier, dat eigenlijk nergens naar
smaakte. Een miniflesje wijn, nét groot genoeg om een klein wijnglas te vullen (!), moest
daar €12 opbrengen. Ik ben benieuwd wat de huidige prijs is, na Icesave- en andere financiële
débacles.
Finland:
Heeft de alcoholverkoop geregeld via de Alko-staatswinkels. Gewoon pils mag via de super
markt. Het bekendste bier is Lapin Kulta = het goud van de Lappen, en is ook eens door de
Beyerd aangeboden. Deze brouwerij is in handen van Hartwall dat ook het Karjala bier
produceert. Karjala noemen wij Karelië, het mooie oostelijke deel van Finland, waarvan na
wereldoorlog II een fors deel blijvend aan Rusland afgestaan moest worden. Een andere
mooie merknaam is Karhu = beer, in het program zit zelfs een bier met het ongehoorde
percentage van acht! De moeite waard is
Sinebrychoff Koff Porter, 7,2 %, uit
Helsinki. In een Fins restaurant ben je
niet verplicht om drinken te bestellen,
dit gezien ook de prijzen van het spul.
Op tafel staat altijd een kan met water,
gratis; de ober vindt het heel gewoon als
je zegt je te beperken tot dit prima
water. Daarnaast staat bijna altijd een
karaf met Kotikalja, ook gratis. Koti =
zelf, eigen, kalja = bier, dus een eigen
gebrouwen bier, hoewel ik betwijfel, of
nog veel restaurants aan de slag gaan om
zelf dit bier te brouwen. Dit bier is
donker, moutig, ietwat zoet, zonder
schuim en naar mijn idee beter dan
sommige dunne hoparme pilsbieren. De
Zweedse benaming is svagdricka = zwak
drankje (Finland is tweetalig !).
In Finse supermarkten vind je soms
pakketten om zelf je Kotikalja te maken.
Tijdens ons laatste bezoek daar heb ik
enkele pakketten meegenomen en thuis
gebrouwen. Eigenlijk is het de bedoeling
dat dit bier na het brouwen onmiddellijk
wordt opgedronken. Op de gildeavond
van 28 januari breng ik wat Kotikalja
mee, als curiosa om te proeven. Omdat er ruim 2 maanden tussen het brouwen en het
consumeren zit, heb ik wel een lichte nagisting toegepast, zodat het bier, in afwijking van
het origineel wat lichte schuimvorming kan hebben. Het alcoholpercentage is iets meer dan 2
(twee), dus dat wordt een dolle avond. Het zal dus niet helemaal hetzelfde zijn als het
winterbier van een paar maanden geleden………
Jan van Doesburg
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Terugblik op de Winterbieravond van het Gilde
Zes gerechten met heerlijk bier
zorgen weer voor culinair plezier.
Cora's en Bianca's Finneken Blond
voelt zwoel en teder in de mond.
De Pimpelmeesch van Jeen Brouwer,
viel vooraf al in de smaak bij Joppe, de Beyerd brouwer.
Zijn eigen volmondige winterbock
is extra verwarmend, bij iedere slok.
Het gerechtje met Winterrat van Koen,
heeft de allure van een ware kampioen.
Het geurige stoofpotje van Marco en Piet Oosthoek
bekoort en streelt zelfs de tongen van de 'Vuile Hoek'.
De Hoptimale Bruine van Joop en Jan
brengt geestrijk en vurig leven in de pan.
Kortom, menige bier- en spijscombinatie
boordevol creativiteit, leidt tot inspiratie
om het ook eens te proberen
en zo het bier nog meer te waarderen.
Een welgemeende toast op alle participanten,
die ons verrast hebben en doen watertanden!
Han Hidalgo
26 november 2008

Met als afsluiting de uitreiking van ‘De Bierige Pepermolen’
Tijdens de Winterbieravond op 26 november wonnen Monique Albers en Koen van de Ven de
begeerde wisseltroffee ‘De Bierige Pepermolen’. Op dit moment is het de redactie niet
bekend bij wie ‘De BP’ thuis staat. Mocht je ‘De BP’ willen bewonderen, vraag het dan aan
Koen of Monique als je ze bij de Beyerd tegenkomt. Het winnende recept van onze ware
kampioen Monique, staat op de volgende bladzijde. Wil je het recept van een van de andere
watertandende gerechten hebben, stuur dan een mailtje aan de redactie.
redactie.nuchter.bekeken@gmail.com
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Balletjes gehakt met champignons en Winterrat
De Bierige Pepermolen 2008:
Winnende recept van Monique Albers en Koen v.d. Ven
Ingrediënten voor 4 personen:
350 gr kalfsgehakt
150 gr rundergehakt
1/2 kopje broodkruim
1 ui gesnipperd
2 eetlepels peterselie
1 blikje tomatenpuree
4 tomaten
3 teentjes knoflook
2 dl WINTERRAT
2 dl groentenbouillion
1/2 gele paprika
1/2 rode paprika
2 eetlepels ertwten
1 eetlepel kappertjes
2 eidooiers
champignons, net zoveel als de balletjes
Bereidingswijze:
Meng het gehakt met de peterselie, eidooier, knoflook, broodkruim,ui en bier goed door
elkaar.
Draai er balletjes ter grote van een stuiterbal van. Bak de balletjes in olijfolie rondom bruin.
Tomatenpuree even ontzuren met wat olijfolie.
Voor de saus: de bouillion en tomatenpuree verwarmen, voeg hierbij de paprika en de
tomaten in blokjes gesneden.
Voeg tot slot de erwtjes en de kappertjes toe en laat de ballen hier lekker in sudderen.
Op het nog een half flesje bier (1,5 dl) toegevoegd.
De champignons kook je heel eventjes in bier. In iedere champigon een balletje leggen.
Monique Albers en Koen v.d. Ven

Toelichting van de jury op het winnende bierhapje 'Balletjes gehakt met champignons en
Winterrat'
'......een smakelijke saus en een leuke presentatie in de vorm van een balletje gehakt in een
champignon; het gebruikte bier, namelijk Winterrat domineert niet en geeft een smakelijk
accent aan het gerecht. Ook een harmonieuze combinatie met Winterrat als begeleidend
bier. Misschien iets te veel kappertjes, die onnodig een zuurtje achterlaten in het gerecht....'
Han Hidalgo
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Vreemd Gaan
Een rubriek, met een kort verslag van andere kroegen op deze aardkloot (NL of erbuiten), als
je trek hebt in bier en waar je naartoe kan gaan als de Beyerd niet op loop afstand is.

Stad:

Amsterdam

Etablissement:

De Bekeerde Suster

Soort:

Brouwerij, Eet- en Bierencafé

Adres:
Web:

Stadsdeel Centrum, in omgeving Nieuwmarkt
Kloveniersburgwal 6-8
http://www.debekeerdesuster.nl/

Kenmerk:

Bockros - Bockbier - alc. 6,5%:
Blonde Ros - Blond bier - alc. 6%:
Manke Monnik - Tripelbier - alc. 7,2%:
Meibock - alc. 6,5%:
Witte Ros - witbier - alc. 4,9%:
Beiaard's Winterbier: Het "overwinteringsbier" van 9%

Extra:

Onderdeel van de Eet- en Bierencafés De Beiaard
op reservering de brouwerij bezoeken, bel het
reserveringsnummer 020 4230112
Wekelijks wordt er in de Amsterdamsche
Stoombierbrouwerij De Bekeerde Suster gebrouwen.
Meestal op woensdag of donderdag. Dit betekent dat
De Beiaard op de Kloveniersburgwal in Amsterdam op
die dagen extra geurt en kleurt.

Stad:

Amsterdam

Etablissement:

De Engelbewaarder

Soort:

Een heus Palm café

Adres:

Kloveniersburgwal 59

Web:

http://www.cafetop100.nl/cafepagina.php?cid=11415

Kenmerk:

Bar, Per boot bereikbaar, Klassieker, Honden
toegestaan, Entertainment, Lunch, Terras, Nabij
water, Rustig praten, Solo
Keuken open : 11.30-16.00, 17.30-22.30
Gemiddelde menuprijs : €22.50

Extra:

soms word je moe van alle hippe tenten en wil je
ergens eten zonder veel gedoe.’ Dan is daar De
Engelbewaarder: een ‘ruim eetcafé dat nooit
teleurstelt’ met ‘een lekker ontspannen sfeer’.
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