
BIER BROUWERIJEN IN RHENEN
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Inleiding

Overal ter wereld waar graangebieden zijn wordt bier gebrouwen. Dat is al
sinds de Oudheid zo. In onze streken wisten de Germanen ook dat je met
gerst en haver meer kon doen dan brood bakken. Het bier werd door de
huisvrouwen gemaakt; hierin kwam pas verandering omstreeks het jaar 800
n.C. Naast andere ambachten ontstond het beroep bierbrouwer, vaak
uitgeoefend door kloosterlingen. Bier werd zeer gewild toen het verband
tussen het drinken van vervuild water en het ontstaan van bepaalde ziekten
duidelijk werd. Het in brouwprocessen gebruikte water wordt immers
gekookt en is daardoor vrij van ziektekiemen. Bier werd in de
Middeleeuwen door jong en oud als water gedronken: wel vierhonderd liter
per hoofd van de bevolking per jaar. De lokale overheden gingen zich
bemoeien met de kwaliteit en de prijs van het bier. Maar de interesse in het
brouwvak werd vooral veroorzaakt doordat via de bieraccijns een grote
bron van inkomsten ontstaan was. Er werd een soort indirekte belasting op
de bierproduktie geheven die het gruitrecht genoemd werd. Gruit werd
gebruikt voor het kruiden van bier om smaak en houdbaarheid te
verbeteren. Het kon bestaan uit verschillende mengsels van kruiden zoals
gagel, rozemarijn, laurier, salie, koriander, tijm, dennenhars enz. Doorgaans
werd de gruit door de landsheer of degene die het recht gekocht had, aan
de brouwer geleverd en inclusief de belasting afgerekend. Veel steden
kregen een gruit- of gruuthuis, sommige met een rosmolen en een
mechanisme om de kruiden te stampen. De latere grutterijen waar o.a.
boekweit, bonen en erwten verkocht werden, zijn ontstaan uit de
middeleeuwse gruitbedrijven. Om fraude tegen te gaan werd verder
bepaald dat er geen bier getapt mocht worden op de plaats waar het
gebrouwen werd. Er ontstonden drie gilden: de brouwers, de bierdragers
en de tappers.
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D E B R O U W E R .

Vanaf 1300 werd het gruit geleidelijk vervangen door hop waardoor bier
langer houdbaar bleef. Hamburg en omliggende plaatsen (o.a. Wismar)
groeiden dank zij de nieuwe methode uit tot de grootste bierexportsteden
van Noord Europa. In het kielzog werden ook Hollandse steden belangrijk
in het voldoen aan de bierbehoefte. Gouda, Delft en Haarlem telden rond
het jaar 1500 gezamenlijk meer dan 300 brouwerijen. Ook kleinere plaatsen
hadden hun brouwerij. Een voorwaarde voor het oprichten van een
brouwerij was de plaatselijke beschikbaarheid van grondstoffen, waarvan
zuiver water de belangrijkste was. Geen wonder dat in 1819 meer dan een
derde van de 678 Nederlandse brouwerijen in Noord-Brabant, waar schoon
water volop aanwezig was, gevestigd waren. Inmiddels zijn de meeste
verdwenen. In Rhenen zijn nauwelijks sporen van bierbrouwerijen te vinden;
toch zijn er minstens zes geweest!
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Het brouw proces in schema.



Het Agnieten convent

Zeer waarschijnlijk is er in het vroege bestaan van onze stad ook door
huisvrouwen voor de eigen behoefte van het gezin bier gebrouwen. Het
eerste bewijs voor het bestaan van koopbrouw in Rhenen stamt uit het jaar
1351: de stad kocht het recht van gruitgeld van de Ridders van de Duitse
Orde. Deze Orde was gesticht tijdens de kruistochten en had in
verscheidene plaatsen rechten en bezittingen gekregen. Hun Rhenense
commanderij stond vlak bij de Westpoort. Of de Duitse Orde inkomsten via
het gruitrecht verkregen heeft en of dit vanaf het begin voor de
stadsbestuurders ook het geval was, is niet bekend. In een akte van 1388 is
sprake van zusters die in Rhenen woonachtig zijn. Het waren Augustijner
nonnen die in 1420 het Sint Agnes klooster of Agnietenconvent stichtten. In
1430 werd een stenen huis gebouwd naast het grondgebied van de Duitse
Orde. De bezittingen werden in de volgende jaren uitgebreid. Inkomsten
werden ondermeer verkregen uit de verkoop van bier. In genoemde akte
staat dat in de brouwkelder een grote koperen brouwketel, twee setkuipen,
een koelvat, een bak onder de kuip en twee trechters aanwezig waren. Het
gebruik van een dergelijke inventaris wordt in het schema van het
brouwproces weergegeven. Hoe lang het brouwvak voortgezet is, is niet
bekend. In 1620 waren er nog slechts drie oude nonnen in het klooster
aanwezig en in 1629 werd het gebouw afgebroken om plaats te maken voor
het Koningshuis. Je mag veronderstellen dat, zoals het in zoveel kloosters
traditie geweest is, de nonnen van het convent zich gedurende het bestaan
van het klooster met brouwen bezig gehouden hebben.

Hoe ging het in een brouwerij in de Middeleeuwen toe? De eerste stap in
het proces was het laten kiemen van graan; toen meestal rogge, haver of
tarwe. Het werd in een stenen bak met water geweekt en daarna over de
vloer uitgespreid, vochtig gehouden en regelmatig gekeerd. Zodra de
kiemen maximaal dezelfde lengte als de korrel gekregen hadden, werd het
kiemproces gestopt door droging op een van windluiken voorziene, goed
geventileerde grote zolder. De groenmout werd vervolgens op een eest
gedroogd en licht geroosterd. Een eest bestond meestal uit een rooster van
wilgentakken dat zich in een kap boven een oven bevond en waar verhitte
lucht doorheen kon stromen. Door te trappen en te zeven werden de
kiemen verwijderd en daarna werd de mout grof gemalen en in de
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brouwkuip met warm water gemengd en uitvoerig geroerd. Hierdoor werd
het zetmeel in de korrels vrijgemaakt en opgelost. De bij het kiemen
ontstane enzymen zorgden voor omzetting van de zetmeel in suikers. De
korrelhulsjes werden uitgefilterd (dit afval wordt bierbostel genoemd en als
veevoer gebruikt) en de oplossing oftewel de wort werd gekookt in de
brouwketel waarbij de enzymen vernietigd werden. Aan het aldus
gesteriliseerde en ingedikte brouwsel werd dan de genoemde gruit of later
de hop toegevoegd. Het afkoelen gebeurde in de koelbakken. De laatste
fase bestond uit gisting in een zogenaamde gijlkuip waarbij gistcellen de
suikers omzetten in alcohol en koolzuur. Het bier werd in vaten gedaan en
was daarna bijna klaar voor consumptie. In de vaten moest de gisting nog
enige weken doorgaan. In latere eeuwen heeft gerst de andere granen
grotendeels verdrongen. De omzetting van het zetmeel van gerst in suikers
verloopt veel sneller dan dat van de andere graansoorten. De nonnen
hadden verschillende mogelijkheden om aan water te komen: uit een put,
de gracht of zelfs uit de Rijn die toen nog rein was. Het graan verbouwden
ze zelf of kochten dit van de plaatselijke boeren. Het gruit moesten ze

betrekken van de stadsbestuurders. Op overtreding stond een boete. Was
er toen al een gruithuis of grutterij waar nu de Grutterstraat is? In veel
steden danken straat of plein de naam aan het vroegere gruttersbedrijf;
waarom zou dat in Rhenen niet het geval zijn?
Ook Kloosterstraat herinnert aan de aanwezigheid van de nonnen.

Het stampen van de kruiden en het grof malen van de mout zou in de
rosmolen die eens in de Molenstraat gestaan heeft, waar nu een boetiek
gevestigd is, plaats gevonden kunnen hebben. Hierin liepen de
molenpaarden hun rondjes en zorgden er al doende voor dat molenstenen
voor het malen van graan of een mechanisme voor het stampen van kruiden
aangedreven werden. Er kon onafhankelijk van de wind gewerkt worden. De
molen wordt in 1571 voor het eerst genoemd, nadat het in 1551 aan ene
Gerrit de Wit, van beroep koster en tevens raadslid, verboden was een
rosmolen te exploiteren. Als brandstof hebben de nonnen hout of, wat
waarschijnlijker is, het in grote hoeveelheden nabij aanwezige turf gebruikt.
Transport hiervan en van het eindprodukt, bier in vaten, kan zowel over land
als via de Rijn plaats gevonden hebben. Grondstoffen en logistiek hoeven
voor een succesvolle bierproduktie geen belemmeringen gevormd te
hebben.
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De Grutterstraat in het begin van deze eeuw. De straatnaam wordt in 1788
genoemd, maar is waarschijnlijk veel ouder.

De Molenstraat waar eens, in het witte huis rechts, een rosmolen was. De
foto is van net voor de oorlog.
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De Pegel

Uit een rekening van het Heilig Sacramentsgilde anno 1462 blijkt dat ene
Aert Sanderssens een brouhijs onder aan de Molenstraat exploiteerde. Het
benodigde water zal hij wel uit de vlakbij aanwezige Raderput gehaald
hebben. Over deze brouwerij is verder niets bekend. Een oude brouwerij
waar wat meer gegevens van te vinden zijn is De Pegel. Dit is typisch een
naam die met bier te maken heeft. Een pegel is een tinnen merkteken dat in
de hals van aardewerken bierkruiken aangebracht werd om de juiste inhoud
aan te geven. Het is een soort ijkmerk. Er heeft blijkbaar in Achterberg een
boerderij en tevens brouwerij met deze naam op de zuidoostelijke hoek van
de Friesesteeg en de Cuneraweg gestaan. Volgens een bepaling van het
kapittel van kasteel De Horst moest Jacob van Renen voor zijn brouwerij
genaamd De Pegel jaarlijks twee gulden betalen. Wanneer men met deze
brouwerij precies begonnen is, kon niet achterhaald worden. Het kasteel
werd in 1528 verwoest. Er staat een hoeve bij de derde poort met de naam
De Pegel maar deze is van recentere datum. Het tappen van bier in de
brouwerijen was verboden. Wie weet is dat gedaan in de verderop gelegen
herberg De Stenen Kamer genaamd.

Hoe lang er in De Pegel gebrouwen is? Dit blijft voorlopig een open vraag,
eveneens voor twee andere brouwerijen die volgens Gasthuisrekeningen
van 1547/48 in de Visscherstraat gestaan hebben. Als brouwers werden
respectievelijk Dirick de Vriese en Thonis van Ewijck genoemd. In het
Gasthuis werd wekelijks scherbier afgebrauen, een dun bier dat naar ouder
gewoonte van rogge voor de armen gebrouwen werd. In 1606 kwamen er
op de lijst van Haardstedegeld, een belasting op het aantal schoorstenen,
maar liefst vijf brouwerijen voor in het bezit van Cornelis Thonisz. Moll,
Cornelis Henrixsz., Adriaen Dirxsz., Willem Rutgerssoen en Derck Jansz.
Brouwer. De laatste kwam op een kerkrekening van 1572 nog voor als Dirck
den Brauwer en in 1573 heette hij Dirck Jansz. Brauwer, wonende in de
Visscherstraat. Naamsverschrijvingen waren meer regel dan uitzondering.
Het heffen van allerlei soorten belastingen was ook regel. Het innen van
bieraccijns werd jaarlijks door de stadsregering aan de meest biedende
verpacht. De inkomsten waren niet onaanzienlijk: naar de huidige
maatstaven gerekend ongeveer tweehonderdduizend gulden per jaar. Daar
kwam het gruitgeld nog bij. De prijs van het bier werd officieel vastgesteld.
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Bier mocht door de brouwers allen maar per vat verkocht worden. Op
overtredingen stonden forse boetes. Bij de derde overtreding werd de
productie stilgelegd. Bierdragers hadden het monopolie op het transport.
In 1639 werden als gezworen bierdragers benoemd Jan Henrixsen, Bart de
Leertauwer, Claes Petersen en Sander Dirxsen. Ook de tappers werden aan
officieel vastgestelde prijzen gehouden. Stookte men met hout, dan moest
dat wegens brandgevaar ontdaan zijn van bladeren. Het opslaan van de ook
wel gebruikte brandstof hei was zondermeer verboden. Het voor het bier
benodigde water mocht eind zestiende eeuw ook al niet meer uit de
Raderput, Marktput of Cuneraput gehaald worden. Brouwemmers moesten
geijkt worden. Regels in overvloed!

De Wijnberg

Dit is een eigenaardige naam voor een brouwerij. Een theorie waarom een
brouwerij op de hoek van de Rijnstraat en de Visscherstraat (nu de Zuidwal)
de naam De Wijnberg gekregen heeft, is dat er oorspronkelijk een berging
voor wagens geweest zou zijn. De naam komt o.a. in Bolsward voor; wijn
zou uit het Friese woord wein voor wagen voortgekomen zijn. Een andere
mogelijkheid is dat een Duitse immigrant (Weinberg) de brouwerij gesticht
heeft. Veel Wijnberg(en)s in Nederland zijn van Duitse afkomst. Maar het
blijft gissen. Of De Wijnberg dezelfde is als een der vorengenoemde
brouwerijen in de Visscherstraat, b.v. die van Derck Jansz. Brouwer, is niet
bekend. Ook niet of de bierbrouwer die samen met de nabije bewoners van
de Rijnpoort het in 1673 tegen betaling van veel geld, van de Franse
bezetters gedaan kreeg dat hun poort niet opgeblazen werd al op de plaats
van De Wijnberg woonde. Men mag aannemen dat er meer dan
tweehonderdvijftig jaar in de benedenstad een brouwerij geweest is. De
Wijnberg is waarschijnlijk afgebeeld op een aquarel van Daniel Kerkhoff en
op een schilderij van Jan Weissenbruch die leefde van 1823 tot 1880. Het is
het hoge huis, wat typisch is voor een brouwerij met eest, aan het einde van
de straat rechts. Op de voorgrond een bierslede die diende om de vaten te
vervoeren.
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Hoek Visschersstraat en Rijnstraat geschilderd in 1813 door Kerkhof f. De
mout werd vanaf de eest op zolder in de stortkoker geschept en op straat
opgevangen voor verder transport.
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Hetzelfde punt ruim zestig jaar later vereeuwigd door Weissenbruch,

l,

ƒ :

Nogmaals dezelfde hoek maar nu vanuit de FHjnstraat gezien in 1935.
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Een bierwagen en vaten voor wat mogelijk een herberg was bij de
Cunerakerk, getekend door G.C.Haakman



uniiniiTirnm
il'l]

JE ÏIJNBERS",
. W. fÏAKKERT,

,-fJ ^-r'» '

levert prima Gerste-,

en Princesse^Bier.

W. LE CAVELIER,
II e e r <;; 11 s 11 ;̂ i ;»t t e K11 e u e u.

tfflTBH,

Mat rassen , Zeil- en W a s d o e k .

ItARAPLU'S EN ^ONFECTIES.

Een advertentie van De Wijnberg uit 1890

54



Pas vanaf begin 1800 zijn meer gegevens te vinden over De Wijnberg. In
1806 deed Hendrik Menso de brouwerij met kelder en schuur over aan
Huybert Budding. In 1819 had de laatste een knecht, Wouter van Dolderen
genaamd. Zijn dagloon was zeventig cent. Budding had weinig debiet en
vroeg als aanmoediging aan de stadsbestuurders opheffing van de
belasting. Hij was niet alleen met het brouwen productief: in één en
hetzelfde jaar gaf hij drie kinderen aan, waarvan een bij de dienstmeid. Zijn
zoon Willem zette de zaak voort en had in 1830 twee knechten Johannes
Brandt uit Wismar en Dirk Moos uit Munster. Veel arbeiders uit de Duitse
biersteden zochten indertijd hun heil alhier vanwege de hogere lonen. Hun
vakmanschap werd alom gewaardeerd. Budding had een jaarproduktie van
700 a 800 vaten beslag (wort). In 1837 vinden we een nieuwe eigenaar: Jan
Rijersen van Schenkhof. Daarna duikt er een serie nieuwe eigenaars op. Na
M.J. van Hengelaar in 1848 komen Crommelin en Cornelis Kruithof in 1852
(zij nemen naast de brouwerij ook een roerkuip en een ketel over), Roelof
van de Waal in 1861 en tenslotte Willem Hakkert in 1875. De bierproductie
is dan gedaald tot 500 vaten beslag. Willem komt in 1886 te overlijden
maar z'n weduwe weet het nog vol te houden tot 1901. In dat jaar vertrekt ze
naar Zaltbommel. Zo hebben vrouwen aan het begin en het einde gestaan
van de bierproductie in Rhenen. In een advertentie uit 1890 wordt onder
andere dubbel gerste aangeprezen, dat is een biersoort met
verhoudingsgewijs veel alcohol. De gerst en de hop werden bijna zeker van
elders aangevoerd.

In onze generatie is weinig overgebleven wat aan plaatselijke bierproductie
herinnert. Ene Dirk den Hartog zou omstreeks de eeuwwisseling in de
kelder of de schuur van de villa die op de hoek van de Utrechtse Straatweg
en de Oude Veenendaalsche weg gestaan heeft, bier gebrouwen hebben.
Bewijzen hiervan zijn niet te vinden. Er is in de dertiger jaren in
samenwerking met de Landbouwhogeschool een proefproject geweest
voor het telen van hop maar tot regelmatige verbouwing is het niet
gekomen. Er zijn nog wel brouwers in Rhenen, d.w.z. families die deze naam
dragen.

Ook in Amerongen en Veenendaal (Het Klaverblad) zijn de brouwerijen
opgeheven. Wel is in Wageningen een ambachtelijke brouwerij gesticht,
Onder De Linden. Hier worden tripel en bokbier gebrouwen. Men kan
daarvan genieten in het oude café uit 1728 ernaast. Bent u nog sterker
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geïnteresseerd in het brouwvak, dan is er de mogelijkheid om een
brouwcursus te volgen bij De Muze in Veenendaal. Start: September 1996.
Wie weet, staat er een plaatselijke brouwer op en kunnen we toch weer
binnen afzienbare tijd van een echt Rhenens biertje genieten.

Bronnen:
Archief Gemeente Rhenen, diverse verslagen en registers
De Utrechtsche Volks-almanak van 1867
Artikelen J. van Iterson in jaarboekjes van Oud-Utrecht
Naar Rhenen en de Grebbe, G J Voortman, 1890
Rhenen en Omstreken, W.J. van Nas; 1906
Het Huis, uitgave no. 13 van 1915
Met dank aan H P Deys, A. Udo en R van Doorn, allen te Rhenen

Wtst-Barrière Rheiwn:

De villa Geer/u/da waar vroeger o a. c/e families Udo en Den Hartog
gewoond hebben en waar ook bier gebrouwen zou zijn.




