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Belgisch bier geen koning meer

Belgische brouwers lijden
onder de wet van de
remmende voorsprong,
zeggen kenners. We gaan
naar bitter, onder invloed
van de Amerikanen.

proeflokaal In de Wildeman in de
Kolksteeg hebben de Belgen geleden onder de wet van de remmende
voorsprong. “Ze dachten de wijsheid in pacht te hebben en hebben
te weinig geëxperimenteerd. De
Amerikanen hebben de Nederlandse en de Engelse markt flink wakker
geschud met hun India Pale Ales.”
Vooral de uitgesproken smaak van
de opkomende bieren is verantwoordelijk voor het succes, volgens
de bierkenner. “Bieren worden extremer, experimenteler en hoppiger. Gewoon spannender.”
Volgens Lemmens zijn er wel grenzen aan het succes van hoppig bier.
“Het gevaar is dat het zintuigenplafond bereikt wordt. Door te wennen
aan steeds meer alcohol en hop,
verlies je de subtiliteit, terwijl het
juist de kunst is de finesse te blijven
waarderen.”
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itter is in en zoet is uit. De
Amsterdamse biermarkt
staat op zijn kop. “De Belgen hebben zichzelf de
doodsteek toegebracht,” zegt Jan
Lemmens (31) van speciaalbierwinkel De Bierkoning in de Paleisstraat.
“Weer een dubbel, weer een tripel,
nog meer zoet. Het werd gewoon te
veel van hetzelfde. Nu maakt de
bittere hopsmaak, waar de Amerikanen bekend om staan, zijn opmars in Amsterdam.”
Amerikaans bier is een stuk hoppiger, en dus bitterder, dan Belgisch
bier. Vooral de I.P.A. – India Pale
Ale – weet steeds gemakkelijker zijn
weg over de oceaan te vinden. “Ironisch,” zegt Lemmens. “Want de
I.P.A.-bieren zijn van oorsprong een
Engelse – volgens sommigen een
Nederlandse – uitvinding. Toen in
de zeventiende eeuw bier verscheept moest worden naar de koloniën, zoals India, werden extra hop
en alcohol toegevoegd om het te
conserveren. Het kon namelijk wel
vijf maanden duren voordat het
schip eindelijk arriveerde. De bittere nasmaak van de hop nam men op
de koop toe. De afgelopen jaren veranderde het noodzakelijke kwaad
in een delicatesse.”
Het assortiment van De Bierkoning laat het genadeloos zien. Lemmens gaat met zijn hand langs de
schappen. In twee jaar tijd is het
Belgische bier dat jarenlang de
meeste schappen overheerste, met
een kwart teruggedrongen. Waar
het bedrijf toen nog twintig Amerikaanse bieren in huis had, biedt het
er nu wel honderd aan.
De hippe logo’s van de Amerikaanse brouwerij Flying Dog prijken trots op de planken. De biertjes

Meters Nederlandse bier bij De Bierkoning, waar tot voor kort het Belgisch zoet domineerde.
dragen uitdagende namen als Doggy Style of Raging Bitch. “Ze hebben
een agressieve marketingmachine,” zegt Lemmens. “Maar het is
ook gewoon ontzettend lekker. Je
ziet het steeds populairder worden
onder jongeren. Tien jaar geleden
werd het nog gezien als iets voor oude mannen met grote snorren. Nu
kan zo’n flesje ook cool zijn.”
Het is dan ook geen toeval dat het
Amerikaanse biercafé Beer Temple
zich twee jaar geleden op de Nieuwezijds Voorburgwal vestigde. Oprichter Peter van der Arend, tevens
eigenaar van het Nederlandse biercafé ’t Arendsnest op de Herengracht, zag het gebeuren. “Belgisch
bier heeft naam en faam, net als
Franse wijn, maar mensen hebben
gewoon behoefte aan iets nieuws. Ik
heb studenten achter de bar die iedereen van alles laten proeven. Hop
moet je ook leren drinken.”
Maar behalve de Amerikaanse bieren zijn ook de Nederlandse bieren
in opkomst. Het aantal flesjes van

Blonde Tasty Lady bewijst:
bier is niet alleen voor mannen
Bier is geen mannending en het vers
gebrouwen biertje Tasty Lady moet dat
gaan bewijzen. Gisteravond werd de
blonde drank, gebrouwen door vijf
vrouwen uit de Amsterdamse bierwereld en omgeving, gepresenteerd bij
brouwerij Breugems in Zaandam. “Blijkbaar is er behoefte aan een vrouwenbier,” zegt Alice van der Kuijl. “Want de
21.000 liter die we hebben gebrouwen,
is nu al verkocht.”
Met de inbreng van de Tasty Lady willen
de brouwdames voor eeuwig en
altijd afrekenen met het dogma
dat alleen mannen bier lekker
vinden. Van der Kuijl, die al zes
jaar in speciaalbierwinkel De
Bierkoning in de Paleisstraat
staat, wordt gek van de
mannen die haar verbaasd
aankijken als ze enthousiast over bier begint te
vertellen. “Het is bovendien een groot misverstand dat vrouwen ander bier lekker zouden
vinden dan mannen,”
zegt de specialist. “Grote
brouwers hebben bier,
door middel van marketing, tot mannendrank
gemaakt. Ik erger me
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% minder
verkoop in

dood aan die ellendige pilsreclames.”
De keuze voor een volwaardig blond
bier is dan ook niet uit de lucht komen
vallen. “We hebben er bewust voor gekozen geen rosébiertje of kriek te maken, maar juist een bier dat net zo goed
door mannen gedronken kan worden.
Het is precies geworden wat we wilden,
een milde I.P.A. met een frisse hop, ofwel een volwaardig blond bier met een
bittere afdronk. Geen zoete troep dus.”
De vrouwen willen met hun nieuwe
brouwsel dan ook niet alleen de
vrouwen-, maar ook de mannenmarkt veroveren.
Volgens Van der Kuijl hoeven vrouwen zich geen zorgen te maken
over een bierbuik. “Het is een fabeltje dat bier een dikmaker is.
Bier heeft minder calorieën dan
cola en ongeveer even veel als
sinaasappelsap. Je wordt dik
van de nootjes die je erbij eet.
Bier is gewoon goed voor je.”
Sinds gisteren is het flesje verkrijgbaar bij ruim zeshonderd
slijterijen en twintig cafés in
Nederland.
In Amsterdam wordt het geschonken in ‘t Arendsnest, de
Beer Temple en In de Wildeman.

eigen bodem in De Bierkoning is het
afgelopen jaar fors uitgebreid, van
twee naar drie rekken. “Het past al
bijna niet meer,” zegt Lemmens.
“Op steeds meer dagen verkoop ik
meer lokaal dan Belgisch bier.”
De biertjes van de onlangs geopende brouwerij De Zeven Deugden in Osdorp steken eigenwijs af
tegen de oubollige Belgische bieren
op de plank. Ze onderscheiden zich
door dubbele namen zoals scherp &
zinnig, spring & tijm of wijs & neuzig.
Het aantal Nederlandse brouwerijen is de afgelopen jaren dan ook
omhoog geschoten. “In dertig jaar is

twee jaar
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het aantal brouwerijen in Nederland gegroeid van twintig naar honderdtwintig,” zegt Lemmens. “In
plaats van zich te laten inspireren
door de Belgen, kiezen ze steeds
vaker voor het Amerikaanse voorbeeld met de zware hop of voor een
eigen experiment.”
Brouwerij de Prael, die in mei een
nieuwe vestiging opende in de Oudezijds Armsteeg op de Wallen,
houdt het lekker dicht bij huis. De
hop komt uit eigen achtertuin en de
bieren zijn vernoemd naar Amsterdamse helden, denk aan André,
Johnny en Willy.
Volgens Simon Fokkema van

Dat het in steeds grotere hoeveelheden wordt geïmporteerd, drukt
de prijs enigszins, maar Amerikaans bier blijft duur. “Het moet van
ver komen en hop is nou eenmaal
het duurste ingrediënt,” legt Fokkema uit. Toch hoeft volgens hem de
speciaalbiersector niet te lijden onder de economische crisis. “Consumenten geven nu liever in één keer
goed uit, dan drie keer aan niets.”
Bovendien zijn speciaalbierdrinkers een ander slag mens, meent de
kenner. “Pilsdrinkers zuipen door
en moeten na hun derde biertje nog
op hun benen kunnen blijven staan.
Wij niet.”
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LEKKER
ZUL LEN WE LEVEN

Dat is ons motto.
Landmarkt is de
overdekte markt op
de grens van stad
en land. Wij zij n fan
van lekker en daarom
hebben wij het
lekkerste vers van
Amsterdam.

PALMESTEYN HAMBURGER, PER KG 9.98
RUNDERGEHAKT BIOLOGISCH, PER KG 9.98
ECO POLDERHOEN KIP, PER KG 8.49
ACHTERHAM, PER 100 GR 1.55

GRATIS PROEVEN VAN ONZE PRODUCTEN
Onze slagers “uit de wei van Palmesteyn”
staan voor: smaakvolle, diervriendelijke en
duurzame producten. Dat betekent puur
en verantwoord geproduceerd vlees.
Benieu wd naar de smaak?
Lever deze coupon in bij onze slager en
krijg, bij besteding vanaf €17.50,een gratis
productmand uit onze slagerij ter waarde
van €17.50.
Geldig t/m 31aug.
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Schellingwouderdijk 339
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www.landmarkt.nl
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