
'Dit willen we niet missen'
Bierliefhebbers van heinde en verre nåur Bodegraven
BODEGRAVEN r Rond de
achthonderd bierfans uit
vrijwel de hele wereld
zrin gisteren neergestre-
ken bij Brouwerij de
Molen aan de Overtocht
in Bodegraven voor het
tweede'Borefts Bier Fes-
tival'.

BERT WOUDENBERG

,,Ik denk niet dat het tot de Bode-
gravers is doorgedrongen dat we
wereldwijd zo beroemd zijn," zegt
John Brus van Brouwerij de Molen.
,,Ik sprak al diverse Amerikanen,
Engelsen, Belgen, Duitsers en ie-
mand uit Isra6l. Die zijn uiteraard
beide dagen bij ons."

Vroeg in de middag zijn de tafels
rondom de stellingkorenmolen de
Arkduif (1697) al goed gevuld. In
hun handen hebben de bierliefheb-
bers een proefglas met speciaal bie-
ren van de tien aanwezige brouwe-
rijen uit Belgi6,'Denemarken, Duits-
land, Engeland, Itali€, Noorwegen,
Zweden en ons eigen land.

Bierkoning in Amsterdam is het
een uitgemaakte zaak dat ze in Bo-
degraven is. ,,Dit willen we niet mis.
sen, want Brouwerij de Molen expe-
rimenteert, is eigenzinnig en doet
speciale dingen. We zitten gewoon
de dagen te tellen om naar dit bier-
festival toe te kunnen," zegf,ze.Zelf
kookt ze graag met bier. Haar col-
lega Ton Zijp: ,,Het is het meest bij-

Bijzondere bieren proeven, daar gaat het om in Brouwerij de Molen. Foro ptM MUL

John Brus: ,,Vorig jaar zijn we tot
e beste brouwerij van Europa uit-

pen. Daarom hebben we al-
n de beste kleine brouwers voor
festival uitgenodigd. Hier is nu

k voor het eerst Marble Brewery
it het Engelse Manchester. Het is
ier onmogelijk om aan hun bier te

men."
Voor Æice van der Kuijl van De

zondere festival dat we op dit mo-
ment hebben. Hoewel bier interna-
tionaal is, denk ik overigens dat De-
nemarken en Amerika hierin toon-
aangevend zijn. De variatie is er
groter. Er is niet alleen pils, maar
ookbier met fruit, chocolade, room,
whisky en cognac."

Naar elkaar toe zijn de brouwers
net zo nieuwsgierig als hun fans.

,,Midtfims Bryghus uit Denemarken
komt hier met een nieuw biertje
waarvoor ze Scandinavische snuif-
tabak hebben gebruikt," zegt John
Brus.

In de winkel van de Molen is er
keus uit 350 bieren en zelf heeft hij
er in zijn leven al meer dan vijfdui-
zend geproefd.Het zwaarste bier op
het Bodegraafse festival bevat 27
procent alcohol. ,,Die ontploft in je
mond, wantje proeft alleen de alco-
hol," reageert John Brus na twee
slokken. ,,De brouwers hebben we
gewaagd ook bier onder de zes en
acht procent mee te nemen om te
laten zien dat je ook heel mooie
hebt zonder er veel alcohol in te
stoppen."

Volgens John Brus zijn de Neder-
landse speciaal bieren n^raar bein-
vloed door de Belgische. ,,In de
jaren tachtig was de biercultuur
hier bijna uitgestorven. Een paar
kleine brouwerijen zijn toen begon-
nen andere bieren te makeni'
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