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Bierboeken (1)

◼ Voor beginners

◼ Jan van Schaik → niet doen!

◼ Adrie Otte → mwoah

◼ Dikke tip → www.howtobrew.com

http://www.howtobrew.com/


Bierboeken (2)

◼ Voor gevorderden

◼ Techniek, receptontwikkeling

◼ Ray Daniels – “Designing Great Beers”

◼ Gespecialiseerd op ingredienten

◼ John Peragine – “Growing your own hops, malts and
brewing herbs”

◼ Gespecialiseerd op proces

◼ Roger Barth – “The Chemistry of Beer”

◼ Chris White & Jamil Zainasheff – “Yeast”

◼ Voorbeeldrecepten

◼ Derek Walsh – “Biertypengids”

◼ BYO – “150 Classic Clone Recipes”

◼ Jamil Zainasheff & John Palmer – “Brewing Classic Styles”

◼ Higgins, Kilgore & Hertlein – “Homebrewers Recipe Guide”, 
“Secrets from the Master Brewers”



Bierboeken (3)

◼ Aanleiding voor deze thema-avond

◼ Marco Daane – “Bier in Nederland” (2016)
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Quiz – Vraag 1 (oefenvraag)

◼ Algemene filmkennis: episode II van de 
filmreeks “Star Wars” staat ook wel bekend 
als “Battle of the Clones”.

a. waar

b. niet waar



Quiz – Antwoord 1

◼ Niet waar!



Quiz – Antwoord 1 vervolg

◼ We gaan dit keer trouwens iets anders doen



Quiz – Vraag 2 (oefenvraag)

◼ Welk gildelid kan als enige zeggen dat hij 
“biergeschiedenis heeft geschreven”?

a. Oscar

b. Freek



Quiz – Antwoord 2

◼ Marco Daane, “Bier in Nederland”, p. 387



Quiz – Vraag 3

◼ Wat was aan het eind van de Middeleeuwen 
het belangrijkste brouwgraan?

a. haver

b. rogge



Quiz – Antwoord 3



Quiz – Vraag 4

◼ Wat was het belangrijkste bestanddeel van 
“gruit”?

a. gagel

b. scharlei



Quiz – Antwoord 4

◼ https://nl.wikipedia.org/wiki/Gruit#Ingrediënten_van_gruit

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gruit#Ingrediënten_van_gruit


Quiz – Vraag 5

◼ Steden in Holland (beperkte betekenis: 
Noord+Zuid) liepen aan het eind van de 
Middeleeuwen behoorlijk voorop in de 
ontwikkeling van het bierbrouwen. Welke 2 
buitenlandse steden liepen nog meer 
voorop?

a. Londen en Burton-upon-Trent

b. Bremen en Hamburg
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Quiz – Vraag 7

◼ Zoals iedereen weet werd het biertype 
“kuit” (kuyt, cuijte, cuyte, keute, koyte) niet 
met hop gebrouwen, maar met gruit

a. waar

b. niet waar



Quiz – Antwoord 7

◼ Niet waar!

◼ Studie De middeleeuwse brouwerij en de gruit van 
G. Doorman uit 1955 voerde aan dat kuit een 
gruitbier is geweest. Niet ter zake doende 
argumenten: lager stamwortgehalte, analogie van 
woorden “kuit” en “gruit”.

◼ “Sinds de studie Het bier en zijn brouwers uit 1968 
geldt kuit in serieuze bierliteratuur niet langer als 
ongehopt of gruitbier”

◼ Begin jaren ‘90, ter ere van 750-jarig bestaan van 
stad Haarlem, zijn 2 historische bieren gebrouwen, 
waaronder Koyt. Dit was een gruitbier. Deze bieren 
waren het begin van brouwerij Jopen.



Quiz – Vraag 8

◼ In 1487 vond het “Leeuwarder bieroproer” 
plaats, een geschil tussen de “Vetkopers” 
en de “Schieringers”. Wat was de aanleiding 
tot deze slachtpartij?

a. Het gerucht dat plaatselijk bier 
verantwoordelijk was voor een uitbraak van 
cholera

b. Verbod op import van Haarlems bier



Quiz – Antwoord 8

◼ https://bieroproer.weebly.com/het-verhaal-de-lange-versie.html

https://bieroproer.weebly.com/het-verhaal-de-lange-versie.html


Quiz – Vraag 9

◼ Al ruim voor Engeland had Holland een bier 
ontwikkeld voor de export overzee met 
extra alcohol en hop. Hoe heette dit bier?

a. “Mueselaer”

b. “Princessebier”



Quiz – Antwoord 9

◼ Princessebier: egonnen als extra zwaar feestbier ter ere 
van de Engels/ Nederlandse prinses Anna van Hanover

◼ Vanwege goede houdbaarheid werd het een exportbier 
naar Oost-Indië

◼ Daarna eeuwenlang populair gebleven in het binnenland

◼ Helaas is de receptuur “diffuus”



Quiz – Vraag 10

◼ Zoals iedereen weet kent bokbier zijn 
oorsprong in Duitsland. In welke stad is het 
bokbier zoals we dat in zijn huidige vorm 
kennen ontstaan?

a. München

b. Einbeck
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Quiz – Knock-out vraag

◼ Rond 1550 was Delft ‘s werelds grootste 
brouwstad. Hoeveel hectoliter bier werd er 
toen per jaar geproduceerd. Ter orientatie: 
Grolsch produceert nu jaarlijks 2,8 miljoen 
hectoliter



Quiz – Knock-out vraag

◼ Rond 1550 was Delft ‘s werelds grootste 
brouwstad. Hoeveel hectoliter bier werd er 
toen per jaar geproduceerd. Ter orientatie: 
Grolsch produceert nu jaarlijks 2,8 miljoen 
hectoliter

◼ 0,5 miljoen hectoliter
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Geschiedenis – Grote lijn

Ooit Nu

belangrijkste 
brouwgraan

haver gerst

bitterheid, 
houdbaarheid

gruit hop

water vaak slechte kwaliteit, 
lange kooktijden

goede kwaliteit, korte 
kooktijden

gist wild (maar geen 
Brettanomyces!), 
cultuurgist door 
selectie

monocultuur gist

vergistingsgraad laag, zoete bieren hoog, droge bieren

alcoholpercentage sterk variërend!!!, 
hoger voor feesten

sterk variërend, lager 
voor feesten



Geschiedenis - Biertypes

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Hollands gruitbier

Bremer Rot

Hamburgs wit

kuit

Middeleeuwen
(500 – 1500)

Gouden Eeuw
(1602 – 1672)

Industriële revolutie
(>1750 in Engeland)

Hollands hopbier

Groninger kluin

Braunschweiger Mumme, mom

Nijmeegse mol

Danziger jopenbier

Engels

Luiks
Rotterdams rood Bredaas wit

Deventer bruinprincessenbier Oost-Indisch porter

gerste

haantjesbier valkerbier
Nieuw Licht faro, lambiek

Mestreechs aajt

wiener bock

stout

pils
Beiers

licht, licht, ondergistend

craft beer revolutie

mueselaer israel pharo

lager
grootschalige ijskelders

koelmachines dortmunder



Jopenbier (1)

◼ Stamt uit de 14e eeuw. Is vele eeuwen gebrouwen als 
atypisch “speciaalbier”. Hoogtepunt in 16e en 17e eeuw

◼ Ontstaan in de Duitse Hanzestad Danzig, tegenwoordig 
Gdansk in Polen

◼ Ook eeuwenlang gebrouwen in Nederland. Eerste keer in 
1408 “Jopenbier uit Harderwijk”

◼ Rood- of donkerbruin tot “schitterend zwart”. Geur doet aan 
port denken. Smaak was zoet, krachtig, kruidig. Weinig 
koolzuur. Olieachtig, “siroopachtige textuur”.

◼ Zwaar bier, dus geschikt voor export

◼ Werd ook gebruikt in mixdrankjes en in de keuken.

◼ Volgens sommigen geneeskrachtig

◼ Dat de Haarlemse brouwerij deze naam heeft overgenomen is 
gebaseerd op een vergissing (importvaten aangezien voor 
eigen vaten)



Jopenbier (2)

◼ Hoe werd het gebrouwen? (1)



Jopenbier (3)

◼ Hoe werd het gebrouwen? (2)



Bobbelbier

◼ Vroeger bier vooral in vaten, maar al vroeg ook 
“gebotteld”. Voorbeeld: Delft, 17e eeuw



Trompenburgs brambozenbier

◼ Vanaf 1812 gebrouwen door de 
Rotterdamse brouwerij Trompenburg

◼ Bevat “brambosen” = kruising tussen 
bramen en frambosen

◼ “Op Wijnvoeders gebrouwen”. “Foeder” 
= groot houten vat

◼ Werd blijkbaar 12 jaar gerijpt = record



Bedrijfsspionage

◼ Pioniers van de ondergisting op bezoek bij 
de Engelse meesters



De mythe van lambiek

◼ Lambiekbrouwers brengen het graag als 
“oerbier”, te zien op schilderijen van Bruegel

◼ Realiteit: niet 5 maar slechts 2 eeuwen oud

◼ Faro was er eerder dan lambiek. Lambiek was 
de sterkere versie.

◼ In grote houten vaten voor porter in Engeland is 
Brettanomyces gist gevonden. In andere oude 
bieren, bv Jopen, niet.

◼ Faro, lambiek en geuze heeft vanaf hun 
ontstaan al een selecte groep liefhebbers 
gekend



Opkomst & ondergang

◼ Opkomst van NL als brouwnatie

◼ Eind Middeleeuwen

◼ Handelsinstinct

◼ Imitatie

◼ Ondergang

◼ Eind 17e eeuw

◼ Te lang vasthouden aan haver als brouwgraan?

◼ Geen “innovatie”: thermometer, saccharometer, stoommachine, 
geroosterde mout

◼ Teveel gericht op besparing op grondstoffen

◼ Rare toevoegingen: rare kruiden, siroop, drop, scharlei ipv hop, voor 
klaring (eiwit, geraspte hertshoorn, gebrand zout, van 
runder/kalfspoten het gedeelte vlak boven de hoef, roggenvellen, 
vislijm)
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Mout (1)

◼ Mout van haver, mout/vlokken van boekweit wel online te vinden. 
Zoektermen: “oat/ buckwheat malt/ flakes”. Kom je vaak op “glutenfree”-
website.

◼ Oud “wit” bier werd van zeer bleek gerstemout gemaakt. Luchtmout: 
ontkiemen en laten drogen aan de lucht. Maakt de mout ietwat zuur.

◼ Toevoeging van een deel zuurmout? Ik gebruik normaal bij blonde bieren 
2% om de pH te corrigeren.

graan mout
Brouwland

vlokken
Brouwland

mout
Vd Kooy

vlokken
Vd Kooy

gerst V V V V

tarwe V V V V

haver V V

rogge V V V

boekweit

rijst, maïs V V



Mout (2)

◼ Braumarkt in Almere heeft wel de goede gemoute haver van 
Thomas Fawcett. Iemand een 25 kg zak halen op kosten vh gilde?

◼ Gelijk wat zakjes 
boekweitvlokken 
meenemen?



Gruit/ hop

◼ Gruit

◼ Samenstelling: zie antwoord op vraag 4

◼ Gagel moeilijk te vinden. Zelf plukken?

◼ Scharlei is ook wel een interessant 
plantje. Werd ipv hop gebruikt als hop 
schaars of duur was.

◼ Hop

◼ Duitse of Engelse hoppen ws het meest 
authentiek

◼ Geen Amerikaanse hoppen!!



Vergistingsgraad

◼ Bij oude bieren echt een stuk lager dan we gewend 
zijn.

◼ Voorbeeld uit het boek (bokbier)

◼ “bier van 16 graden, 3,5% ABV”

◼ → begin-SG (OG) = 1064, eind-SG (FG) = 1039

◼ → SVG = ( OG - FG) / (OG – 1 ) = 40%

◼ Normaal voor droge bieren zitten we rond 80%. Voor 
Rubelijn Meibok/ Herfstbok 64%/ 68%.

◼ Trucs om de vergistingsgraad omlaag te krijgen

◼ Korte tijd maischen bij 63 C (of overslaan)

◼ Luie gist, bv S-33 korrelgist of ESB gist

◼ Niet wachten tot het brouwsel uitvergist is



Houdbaarheid

◼ Meeste bieren zullen slecht houdbaar zijn

◼ Goed kijken wanneer je groep aan de beurt 
is – april of mei – en kort van tevoren 
brouwen

◼ Bier mag gerust nog gistend aangeboden 
worden. Gebeurde vroeger ook. Gebeurt in 
traditionele Engelse kroegen nog steeds.

◼ Bieren zullen niet helder zijn, maar dat 
waren ze vroeger ook nooit.
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Biertypes voor de brouwgroepen

1. Hollands gruitbier

2. Hollands hopbier

3. Kuit

4. Groninger kluin

5. Nijmeegse mol

6. Rotterdams rood

7. Bredaas wit

8. Oost-Indisch

9. Nieuw Licht



1. Hollands gruitbier

◼ Het “oerbier” in de Middeleeuwen

◼ Graan: bijna alleen haver. Laat zich moeilijk vermouten: 20% 
minder zetmeel dan gerst en valt uit elkaar

◼ En natuurlijk … gruit. Vele locale recepten. Belasting werd 
betaald via gruit.

◼ Vergistingstijd: aantal dagen tot een week

◼ Toen al “gistmanagement” → gist afscheppen en bewaren 

voor de volgende keer

◼ Filtratie met stro, gevlochten manden, troebel bier

◼ Plat bier, geen koolzuur

◼ Smaak: zoetig, wrang door gagel, bitter door kruiden



2. Hollands hopbier

◼ Vanaf begin 14e eeuw

◼ Dik bier, gemaakt met veel mout

◼ Graan

◼ Vooral haver, rest tarwe, soms gerst

◼ Verhoudingen varieerden per stad

◼ Groningen week af → gerst : haver = 15 : 9

◼ Belangrijk hopgebied rond Heusden (exporteerde zelfs naar 
Engeland)

◼ Alcohol 3-5% ABV? Volgens nieuwe inzichten hoger, tot 8%

◼ Tweede beslag voor “dunbier”

◼ Twee aspecten bepalend voor kwaliteit

◼ Kilo’s graan per liter bier

◼ Kwaliteit van het water



3. Kuit

◼ Grote succesnummer vd NL biercultuur in de 15e en 16e

eeuw. Exportproduct, o.a. naar Engeland en België

◼ Kuit heeft als enige historisch Nederlandse biertype een 
erkenning gekregen, zodat je met het type kunt deelnemen 
aan internationale wedstrijden

◼ https://www.brewersassociation.org/resources/brewers-
association-beer-style-guidelines/#141

https://www.brewersassociation.org/resources/brewers-association-beer-style-guidelines/#141


4. Groninger kluin

◼ Gebrouwen van 15e eeuw tot 1904, 4½ eeuw 
historie!

◼ Granen: haver, gerst, tarwe

◼ Zwart van kleur door geroosterde mout

◼ Alleen hop voor bitterheid, ws uit Peize. Hier wordt 
nu nog steeds kleinschalig hop verbouwd

◼ Ws drie kwaliteiten

◼ “Enkel principael”

◼ “Dubbele kluin” = feestbier, ws 9% ABV

◼ Met helft vd ingrediënten voor dagelijkse consumptie

◼ Veel uitdrukkingen: “een klunskonk krijgen”, 
“kluunkop’n”



5. Nijmeegse mol

◼ Vanaf 1519, eeuwenlang gebrouwen

◼ Werd vaak gezien als iets anders dan bier: “bier & 
mol”

◼ Licht van kleur

◼ Graan: ws eerste bier van 100% gerst in NL!

◼ Luchtgedroogde mout

◼ Zoetzuur, dorstlessend

◼ Deel vd wort werd vergist/ verzuurd, deel werd 
ingekookt tot stroop en niet vergist. Tweede deel 
werd vlak voor consumptie toegevoegd.

◼ Kort houdbaar

◼ Soms geserveerd met citroensap, citroenschil of 
witte wijn



6. Rotterdams rood

◼ 16e eeuw

◼ Werd gebrouwen met prima kwaliteit water 
uit de Maas

◼ Granen: gerst, boekweit, beetje haver

◼ Zoet bier

◼ Mooie kleur door boekweit icm andere 
granen: rood tot roodzwart



7. Bredaas wit

◼ 17e eeuw

◼ Werd gebrouwen met prima kwaliteit water door 
zandgronden ipv veen

◼ Licht van kleur, “bijna zoo wit als melk”

◼ Witbier had nog niet de betekenis van tarwebier

◼ Granen: 2/3 gerst, 1/6 tarwe, 1/6 haver/ spelt

◼ Mout werd boven een zacht vuur gedroogd zonder 
te verkleuren

◼ Licht gehopt. Korte kooktijd, dus aromahop.

◼ Zoetig, relatief slap, werd getapt voordat de gisting 
voltooid was



8. Oost-Indisch

◼ Exportbier, vanaf ong. 1765

◼ Minder bekend dan princessebier

◼ Interessant recept uit 1866



9. Nieuw Licht

◼ Vernieuwend kwaliteitsbier van brouwerij 
Bergzigt in Heumen

◼ Vanaf ong. 1830

◼ Vijfgranenbier: tarwe, gerst, spelt, boekweit 
en haver!

◼ “Licht” = laag in alcohol, 4,2% ABV

◼ Helder en goed houdbaar



Vragen?



Brouwgroepen

◼ Groepen van 4-5 personen

◼ Niet alleen onervaren brouwers

◼ Begeleiding door Matthew en Freek. We streven ernaar 
om bij minimaal één bijeenkomst per groep -
brainstormen, brouwen, proeven - aanwezig te zijn.

◼ Voor communicatie stellen we voor dat er WhatsApp 
groepen aangemaakt worden. Graag Matthew 
(0642806845) en Freek (0642602376) hieraan 
toevoegen.



Biertypes voor de brouwgroepen

1. Hollands gruitbier

2. Hollands hopbier

3. Kuit

4. Groninger kluin

5. Nijmeegse mol

6. Rotterdams rood

7. Bredaas wit

8. Oost-Indisch

9. Nieuw Licht


