
 

ESEN BELGIUM/HOOFDKWARTIER VAN DE DOLLE BROUWERS/Gisterenavond  was een merkwaardige avond voor de 

oerbierfans. DRIES van ’t Brugs Beertje had een vat Stille Nacht uit 1988 gekocht van een gestopte café (De Drie 

Ridders uit Amsterdam). De cafébaas was overleden en uiteindelijk besloot de weduwe om kuis te doen in de kelder. 

Daar kwam een gepirateerd vat Stille Nacht 1988 tevoorschijn dat gisteren werd gekeurd door de aanwezige 

oerbierproevers. Er waren er zelfs speciaal vanuit Rijsel voor afgekomen. Er moesten dus een paar BOB’s zich 

ontfermen over de veiligheid op de Vlaamse wegen, HAKIM was er zo een (beneden midden rechts op de tekening) 

en mezelf ook. Ik vroeg HAKIM om zich een beetje te verplaatsen om een tekening te maken vanuit de hoek. Door 

dat de perceptie van BOB anders is over de grens (in Frankrijk betekent dat op het einde van de bieravond twee 

glazen water te drinken) dan in het land België (geen bier proeven, buiten het allernoodzakelijkste). Wat is het 

allernoodzakelijkste, denkt u al. Wel, als er uitzondelijk bier van allerhoogste niveau dat al 33 jaar in een stalen vat 

heeft vertoefd, te proeven valt, is dit merkwaardig.  

Het bier was gewoonweg fenomenaal. Kleur: oranjebruin, licht troebel, aroma fruitig en zacht. Smaak en nasmaak 

heel verweven, zoetig, moutig, met een heel aandoenlijk verlegen zuurtje dat het geheel niet alleen frisheid maar 

ook bewaarkracht geeft. Die Stille Nacht was ‘gewoon’ kerstbier (8%), géén RESERVA en toch zat er een beetje 

rokerigheid in, dat het bier een complexiteit geeft. Doordat ik daar maar in mijn hoekje zat te zitten heb ik een 

schetsje gemaakt van de aanwezigen, waaronder broer JO die het event maar op het laatste medegedeeld kreeg. 

Ook de Stille Nacht 2018 was prachtig, de verse ook. Maar niet te vergelijken met de resultaten van bier vergist met 

de Rodenbach gist, gebruikt tot 2000 AD. Wordt vervolgd. De bijgaande tekening werd geruild tegen het lege vat. 

Dat evenwel wel vol zit met (hopelijks) opkweekbare wilde fermenten… 

 


