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De ßierln'Olnyerijen
•
deKraus»

Van de Heeren Schoenmakers
en

Van Dieren Bijvoet.. TE UTRECHT

OOR veelvuldige on-
dubbelzinnige ge-tuigenissen hebben
wy de' zekerheid
erlangd dat de arti-
kels, door ons aan

het bierbrouwen in Holland ge-
wijdt. door velen Ollzer lezers met
degrootste belangstelling gelezen
zijn geworden. Te Amsterdam wa-
ren wij in de gelegenheid een
zeker aantal studies aan belan-
grijke brouwerijen te wijden. Ver-
scheidenen harer zijn met lof in
het Buitenland, en vooral in Fran-
krijk, bekend voor de uitste-
kende kwaliteit harer produkten

en wij, van onzen kant, hebben

voor een groot gedeelte bijgedragen

om onze landgenooten van de vol-
making door deze Nederlandsche
industrie bereikt op de hoogte te
stellen.

Het succes door deze artikelen
voortgebracht was voor ons eene
duidelijke aanwijzing en wij
meenden dat het goed was onze
studies niet alleen tot Amsterdam
te bepalen; dat het zelfs van zeer
veel belang was de inrichtingen
der andere steden, wier produkten
uitsluitend door het land verbruikt
worden, te bezoeken. Het is ook

zeer goed mogelijk dat deze firma
haar bier gaat exporteren naar het
buitenland.

Zoo bevinden wij ons heden te
Utrecht waarwij met eene zuiver
hollandsche brouwerij kennis ma-
ken, welker bieren slechts in Hol-
land en voornamentlijk in Utrecht
zelf gedronken worden.

Overigens was de brouwerij van
de Heeren Schoenmakers en Van
Dieren Bijvoet, waarover wij he-
den spreken, ons door onze onder-
zoekingen in dien geest van zelf

aangewezen; want zy is de voorn-
aamste van Utrecht. Zii fabrieceert
verscheidene soorten van bieren,
waarvan wij met eenige woorden
willen gewagen, en tevens willen
wij de opmerkingen blootleggen
welke wij gedurende ons bezoek

aan deze inrichting gemaakt heb-
ben.

De inrichting waarvan wij spre-
ken is reeds van ouden datum. Zij

is in 1840 opgericht door. den Heer
Van der Sande en later gekocht
door de Heeren Schoenmakers en
Van Dieren Bijvoetopdit oogenblik
geexploiteerd door de Heeren G. J.

van Dieren Bijvoet Sr, A. J. G N.
Schoenmakers pr et A. J. van Die-

ren Bijvoet P'.
In den beginne brouwde deo

brouwerij slechts hollandsche bie-

ren met boven gisting. Zij gaat
steeds voort met dit fabriekaat;

maar zij heeft nu ook een ander. De

groote ontwikkeling hunner brou-
werij noodzaakte de heeren eige-

naars eene andere grootebrouwerij
aantekoopen welke laatste zij nu
met de andere exploiteren en
waarin uitsluitend bieren, van on-
der gisting, zooals Pilsener en
Beiersch bier, gebrouwd worden.

Deze nieuwe brouwery is van
het volmaakst materieel voorzien.

Wij hebben er eene ijsmachine
gezien van het systeem Raoul Pic-
tet welke per uur 500 kilos ijs
voortbrengt. De stoomkracht waro-
ver de brouwerij beschikt bedraagt
ongeveer veertig paardekracht.

Watde andert hrouwerij, waar
hollandsch bier gebrouwd wordt,
aangaat; hare werkkracht wordt
geleverd door eene gazmachine.

Dit laatste, uitstekend ingericht
etablissement, heeft in eene eerste.
zaal de brouwmachine. Daartege-
nover bevinden zich de kelders
waarwij het bier in gistingsperiode
kunnen waarnemen. De Heer Van
Dieren Bijvoet, die ons tot gids
verstrekt, laat ons een glas van dit
bier proeven en wij moeten zeggen
dat het uitstekend is.

Door de afnemers wordt het
bier gewoonlijkinkruiken verkocht
enwanneer de kruik ontkurkt
wordt, schuimt het als Champagne.

In een anderen kelder bevinden
zich de belegen bieren van meer
dan twee jaar oud genaamd Faro.
Verderop, ter rechterzijde, bevindt
zich een derde kelder aan wiens
uiteinde eene groote mouterij is.

Vervolgens begeven wij ons naar
de eerste verdieping naar wij een
onmetelijke zolder vinden waar de
leege fusten geborgen worden.
Op deze zolder bevindt zieh ook
gerst en mout, aan derzelver ui-
teinde is het hopmagazijn en
daartegenovereene groote ruimte
waarin zieh de koelbakken bevin-
den. Daarnevens strekken zieh an-
dere groote zolders uit waar in zieh
ook gerst en mout bevinden. Aan
het einde is de zoogenaamde eest
waar de mout door hoogetempera-
tuur gedroogd wordt. Bij het naar
beneden gaan cl(iorkrtiist men nog
eene serie van moutmagazijnen.

Vervolgens bezoeken wij de an-
dere brouwerij waar de volgende
biersoorten vervaardigd worden :

Pilsen, Beiersch, Lager en Lager
gersten!)iev, deze laatste bieren
zijn ligt, zeer helder, uitstekend
van smaak en in Holland, en voor-
namentlijk in Utrecht, zeer getrok-
ken.

In dit tweede gebouw, waarin
met onder gisting gewerkt wordt,
wordt de mout geheel klaar inge-
voerd. Daar wordt slechts ge-
brouwd en men laat er de bierso-
orten in groote en zeer fraaie kel-
ders, wier zolderingen door koel-
buizen doorkruist worden, gisten.
De inrichting dezer kelders is zeer
merkenswaardig en men ziet er
legvaten die tot dertig hectolitres
inhouden.

Deze brouwerij is, in Utrecht,
de eenige die bieren met onder
gisting vervaardigd. Het fabriekaat
der brouwerijen beloopt ongeveer
25,000 hectolitres per jaar. 2 1/2
millionn liters. Dat dit een groote
productie is bewijst dat de nieuwe
brouwerij slechts twee jaren aan de
firma behoort. Zij bezigt ongevee:
dertig werklieden. Zij heeft aaw.
haar fabriekaat eene groote uitste-
kendheid weten te geven en wij
kunnen met zekerheid verklaren
dat de eerste maal dat zij aan eene

; tentoonstelling zal deelnemen (het-

geen zij tot na toe nog niet gedaah
heeft) zy een groot succes zal beha-
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