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

GUIDO VAN DIEPEN

Bitter is in en zoet is uit. De
Amsterdamse biermarkt
staat op zijn kop. “De Bel-
gen hebben zichzelf de

doodsteek toegebracht,” zegt Jan
Lemmens (31) van speciaalbierwin-
kel 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 Ameri-
kanen bekend om staan, zijn op-
mars in Amsterdam.”

Amerikaans bier is een stuk hop-
piger, en dus bitterder, dan Belgisch
bier. Vooral de I.P.A. – India Pale
Ale – weet steeds gemakkelijker zijn
weg over de oceaan te vinden. “Iro-
nisch,” zegt Lemmens. “Want de
I.P.A.-bieren zijn van oorsprong een
Engelse – volgens sommigen een
Nederlandse – uitvinding. Toen in
de zeventiende eeuw bier ver-
scheept moest worden naar de kolo-
niën, 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 bitte-
re nasmaak van de hop nam men op
de koop toe. De afgelopen jaren ver-
anderde het noodzakelijke kwaad
in een delicatesse.”

Het assortiment van De Bierko-
ning laat het genadeloos zien. Lem-
mens 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 Ameri-
kaanse bieren in huis had, biedt het
er nu wel honderd aan.

De hippe logo’s van de Ameri-
kaanse brouwerij Flying Dog prij-
ken trots op de planken. De biertjes

dragen uitdagende namen als Dog-
gy Style of Raging Bitch. “Ze hebben
een agressieve marketingmachi-
ne,” 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 ou-
de 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 Nieu-
wezijds Voorburgwal vestigde. Op-
richter Peter van der Arend, tevens
eigenaar van het Nederlandse bier-
café ’t Arendsnest op de Heren-
gracht, 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 ie-
dereen van alles laten proeven. Hop
moet je ook leren drinken.”

Maar behalve de Amerikaanse bie-
ren zijn ook de Nederlandse bieren
in opkomst. Het aantal flesjes van

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 ge-
opende brouwerij De Zeven Deug-
den 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 & neu-
zig.

Het aantal Nederlandse brouwe-
rijen is de afgelopen jaren dan ook
omhoog geschoten. “In dertig jaar is

het aantal brouwerijen in Neder-
land gegroeid van twintig naar hon-
derdtwintig,” zegt Lemmens. “In
plaats van zich te laten inspireren
door de Belgen, kiezen ze steeds
vaker voor het Amerikaanse voor-
beeld met de zware hop of voor een
eigen experiment.”

Brouwerij de Prael, die in mei een
nieuwe vestiging opende in de Ou-
dezijds Armsteeg op de Wallen,
houdt het lekker dicht bij huis. De
hop komt uit eigen achtertuin en de
bieren zijn vernoemd naar Amster-
damse helden, denk aan André,
Johnny en Willy.

Volgens Simon Fokkema van

proeflokaal In de Wildeman in de
Kolksteeg hebben de Belgen gele-
den onder de wet van de remmende
voorsprong. “Ze dachten de wijs-
heid in pacht te hebben en hebben
te weinig geëxperimenteerd. De
Amerikanen hebben de Nederland-
se en de Engelse markt flink wakker
geschud met hun India Pale Ales.”

Vooral de uitgesproken smaak van
de opkomende bieren is verant-
woordelijk voor het succes, volgens
de bierkenner. “Bieren worden ex-
tremer, experimenteler en hoppi-
ger. Gewoon spannender.”

Volgens Lemmens zijn er wel gren-
zen aan het succes van hoppig bier.
“Het gevaar is dat het zintuigenpla-
fond 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.”

Dat het in steeds grotere hoeveel-
heden wordt geïmporteerd, drukt
de prijs enigszins, maar Ameri-
kaans bier blijft duur. “Het moet van
ver komen en hop is nou eenmaal
het duurste ingrediënt,” legt Fokke-
ma uit. Toch hoeft volgens hem de
speciaalbiersector niet te lijden on-
der de economische crisis. “Consu-
menten geven nu liever in één keer
goed uit, dan drie keer aan niets.”

Bovendien zijn speciaalbierdrin-
kers 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.”

Belgisch bier geen koning meer

Meters Nederlandse bier bij De Bierkoning, waar tot voor kort het Belgisch zoet domineerde. FOTO MARJOLIJNE PERQUIN
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ADVERTENTIE

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 bierwe-
reld en omgeving, gepresenteerd bij
brouwerij Breugems in Zaandam. “Blijk-
baar is er behoefte aan een vrouwen-
bier,” 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 enthou-
siast over bier begint te
vertellen. “Het is boven-
dien een groot misver-
stand dat vrouwen an-
der bier lekker zouden
vinden dan mannen,”
zegt de specialist. “Grote
brouwers hebben bier,
door middel van marke-
ting, tot mannendrank
gemaakt. Ik erger me

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 ge-
kozen geen rosébiertje of kriek te ma-
ken, 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, of-
wel 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 mannen-

markt veroveren.
Volgens Van der Kuijl hoeven vrou-

wen zich geen zorgen te maken
over een bierbuik. “Het is een fa-

beltje 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 ver-
krijgbaar bij ruim zeshonderd
slijterijen en twintig cafés in
Nederland.
In Amsterdam wordt het ge-
schonken in ‘t Arendsnest, de
Beer Temple en In de Wilde-
man.
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