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Ambachtelijk hip
Nieuwe bierbrouwerijen

In Amerika wordt bijna dagelijks een

bierbrouwerij uit de grond gestampt.

Het aantal groeide tussen de zomers

van 2011 en 2012 van 1776 naar 2124:

bijna allemaal ambachtelijke

brouwers. En waar de algehele

bierverkoop (inclusief pils) al jaren

daalt, stijgt de verkoop van

speciaalbier: 12 procent in de eerste

helft van 2012. De export van crafts

beer verdubbelde dat jaar zelfs. De

helft gaat naar West-Europa, en

Nederland is een van de grootste

fans. Slijterijen, supers en horeca

melden zich wekelijks bij importeur

Bier&Co voor speciaalbier uit de VS.

Voor de Amsterdamse kroeg In de

Wildeman werd ter ere van het 25-

jarig jubileum in 2011 zelfs een

speciale variant gebrouwen door

Fying Dog (‘Wildeman Farmhouse

IPA’).

}
Elke dag komen er weer nieuwe

brouwers bij inAmerika. Bijna

allemaal jonge gasten van 25

Bij de brouwketels staat een ruig type met een

tatoeage van een vliegende hond op zijn arm.

Ook hier schieten de lokale brouwerijen uit de
grond.Met hun namen zoals DC Brau profileren
ze zich nadrukkelijk als regioproduct. Bewust,
want lokale voeding – volgelingen heten locavo-
res – is hip.
In het afgeladen biercafé RFD (Regional Food

and Drink) in D.C. staat Tom Bobak, een proto-
type ex-rockster met grijze manen en een ver-
weerd gezicht. Bobak is een professionele bier-
blogger. Hij begint een lofzang: “De Amerikaan-
se bierwereld maakt een verschuiving van epi-
sche omvang door. De bierwereld is totaal an-
ders naar ons gaan kijken.” Hij maakt wilde ge-
baren. “Elke dag komen er nieuwe brouwers bij.
Bijna allemaal jonge gasten van 25.”
Net als de biersector stond ook de Amerikaan-

se barcultuur lang in de kinderschoenen. In New
York vertelt uitbater Anthony Malone van
Growlers Pub opWall Street, hoe dit verander-
de. “Naar de kroeg ging je vroeger alleen om
dronken te worden. Nu ontdekken Amerikanen
dat je ook relaxed kan borrelen. Daarmee groeit
de aandacht voor speciaalbier.”
In de supermarkt om de hoek staat het koel-

vak vol met zware speciaalbieren. Erin Biles:
“Vroeger was dat alleen Budweiser.”■


