


VOORWOORD
Een internationaal onderscheiden, ambachtelijk 
Nederlands bier, gerijpt op eikenhouten vaten. 
Gecombineerd met het vakmanschap van drie 
meesterdistillateurs. Het resultaat is een eenmalige 
metamorfose van smaak. Voor we ons verdiepen 
in het smaakpalet dat die metamorfose oplevert, 
is het de moeite waard om eerst stil te staan 
bij de vraag wat smaak eigenlijk is. Niemand 
anders kan deze vraag beter beantwoorden 
dan ‘smaakprofessor’ Peter Klosse, van huis uit 
gastronoom en eigenaar van hotel De Echoput. Hij 
promoveerde in 2004 op smaakclassificatie.

S M A A K B E L E V I N G
“Als we kijken naar smaak is het belangrijk om twee 
zaken te scheiden. In de eerste plaats heb je de 
specifieke smaakeigenschappen van een product, 
in dit geval vatgerijpt bier. Die kun je objectief in 
kaart brengen en vaststellen. Daarnaast heb je de 
perceptie van smaak. Hoe herkent ons lichaam 
smaken en geuren? Maar ook: hoe beleven we 
smaken? Dat is een stuk subjectiever. Dat komt 
onder meer doordat niet iedereen even gevoelig is 
voor een bepaalde smaak of geur en deze daardoor 
lang niet altijd even makkelijk te herkennen is.”

D E  O N D E R D E L E N  VA N  S M A A K
“Smaak als producteigenschap kent twee 
basisonderdelen: mondgevoel, en de combinatie 
van geur en smaak, wat in het Engels ‘flavour’ wordt 
genoemd. Voor het mondgevoel van bier zijn drie 
componenten bepalend. Allereerst heb je koolzuur, 
dat maakt dat bier strak, prikkelend voelt in de 
mond. Dan heb je de bitterheid van hop, die zorgt 
voor een droog mondgevoel. Ten slotte zijn er nog 
de eiwitten en de onvergiste suikers. Die geven het 
bier een filmend gevoel, wat de brouwer omschrijft 
als volmondigheid.”

DE GESCHIEDENIS VAN JENEVER 

VIER MEESTERS IN GESPREK

DE ANATOMIE VAN SMAAK
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AFZENDER
Dit is een uitgave van Hertog Jan. 

S A M E N S M E LT I N G  VA N  K E N N I S  E N  K U N D E
“Geur en smaak onderscheiden we voor een deel 
met de smaakpapillen in onze mond. Bittere en 
zoete smaaktoetsen van de mout bijvoorbeeld. Maar 
minstens zo belangrijk om smaken waar te nemen 
zijn de receptoren in onze neusholte. Zeker bij een 
complexe drank als vatgerijpt bier, blijven geur en 
smaak niet beperkt tot een bepaalde, vaststaande 
indruk. Wanneer je straks gaat proeven ontdek je 
dat aroma’s en smaaktonen zich blijven ontwikkelen, 
iedere keer weer als je nipt van je glas.”

‘DE ANATOMIE VAN SMAAK’ neemt liefhebbers mee 
in het verhaal van twee traditionele Nederlandse 
kwaliteitsproducten: bier en jenever. Wat gebeurt 
er als je de kennis en kunde van een ambachtelijke 
meesterbrouwer en drie meesterdistillateurs 
van Hollandse jenever laat samensmelten? Dan 
ontstaan er smaken van hoogwaardige kwaliteit die 
de boeken in gaan als Hollandse meesterwerken.

Peter Klosse
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Nederland is een echt bierland. Al 
sinds het begin van onze jaartelling 
brouwen en drinken we bier. Milde 
gerst, hartige rogge en friszure tarwe 
– geurige mouten die smaak geven 
aan bier – groeien goed in ons klimaat. 
Ook is er zuiver water in overvloed, van 
goede kwaliteit om mee te brouwen. 

Eén daarvan ligt aan de Maas in het 
Limburgse Arcen en brouwt al sinds 
1915 zijn bieren in het karakteristieke 
bakstenen gebouw. Een kenmerkend 
bier uit de reeks van Hertog Jan is 
hun Grand Prestige; een gerstewijn 
van hoge gisting gebrouwen met vier 
verschillende soorten mout.
Net als bij bepaalde wijnen ontwikkelt 
de smaak zich verder, als je het bier 
langer bewaart. De smaak evolueert 
dan naar smaken die doen denken aan 
een mooie portwijn. 

In 2017 konden bierliefhebbers al 
kennismaken met de eerste reeks 
Grand Prestige Vatgerijpt. 
De editie van 2018 ontleende zijn 
smaak aan bourbonvaten, verrijkt 
met vanille, VOC-specerijen en 
jeneverbes: kenmerkende smaken uit 
de Nederlandse keuken. Dit bracht de 
brouwers van Hertog Jan op een idee. 

Wat gebeurt er met Grand Prestige 
als je de smaak combineert met dé 
traditionele distillaat van Nederlandse 
bodem: jenever?

K R U I S B E S T U I V I N G
Voor Grand Prestige Vatgerijpt 
2019 werkt Hertog Jan daarom 

Er was een tijd dat vrijwel elke streek 
in Nederland een eigen bier had. 
Maar rond 1980 kent het Nederlandse 
bier eigenlijk nog maar een smaak: 
die van pils. Er zijn dan maar weinig 
brouwerijen over die het vakmanschap 
in ere houden om andere, traditionele 
bieren te brouwen. 

In de brouwerij in Arcen heeft de Grand Prestige maandenlang op vaten liggen rijpen.

samen met drie ambachtelijke 
jeneverdistillateurs. In speciale 
vaten, gebruikt voor de 
smaakontwikkeling van hun 
jenevers, rijpt maandenlang de 
smaak van Grand Prestige. Na 
enkele maanden rijpen, voegen 
twee distillateurs samen met 
meesterbrouwer Gerard nog 
extracten van kruiden en specerijen 
toe, karakteristiek voor hun 
distilleerderij. De derde variant blijft 
puur en ongemoeid, hierbij doen de 
vaten al het werk.

E E N  R I J K E  H I S T O R I E  VA N 
H O L L A N D S E  B O D E M
Uit deze samenwerking ontstaat een 
geraffineerd palet van aroma’s en 
smaken. Een smaakervaring om de 
tijd voor te nemen, de smaken te 
ontleden en de diverse elementen in 
hun harmonie te ervaren. Lees mee 
en ontdek ‘De Anatomie van Smaak’. 

BIER EN JENEVER 

EEN RIJKE 

SMAAKHISTORIE



Distilleerketel ‘’De Vulkaan’’ bij Rutte in Dordrecht.



AMBACHTELIJK VAKMANSC HAP,  EIGENTIJDSE SMAAK
Als je ‘whisky’ hoort, denk je aan Schotland. Zeg je ‘cognac’, 
dan komt Frankrijk bovendrijven. Zo is jenever een echt ‘oud-
Hollandsch’ product. Net als bij bier draait het bij jenever 
om eeuwenoud vakmanschap dat eenvoudige, ‘aardse’ 
grondstoffen zoals gerst en rogge, veredelt tot rijke smaken. 
In een jeneverstokerij ruikt het, net als bij een bierbrouwer, 
naar mout. Jenever maak je door moutwijn te distilleren met 
jeneverbessen en andere smaakmakers. De alcohol verdampt 

en condenseert samen met geur- en smaakstoffen: van 
sinaasappelschil bijvoorbeeld, karwij of kaneel. 

BESCHERMD STREEKPRODUCT 
Jenever stoken is een ambacht dat in de Lage Landen 
ontstaat aan het einde van de middeleeuwen. In de 
zestiende eeuw wordt het nog verkocht als middel tegen 
spierpijn, en daarna neemt het een vlucht. In de Gouden 

ZUIDAM - NOORD-BRABANT  
De rijping op Zuidams roggegenever-vaten verrijkt deze 
Grand Prestige met een prachtige complexe smaak, 
vol mooie hout- en vanilletonen. De vaten van Zuidam 
zijn in Amerika speciaal gemaakt van wit eikenhout. Bij 
Zuidam heeft er meer dan een jaar roggegenever op 
gelegen. De smaken die dat geeft, gaan in de richting 
van vanille en kokos.

RUTTE - ZUID-HOLLAND
De rijping op Ruttes gerstemoutwijn-vaten en de verrijking 
met een extract van kruiden en fruit geven deze Grand 
Prestige een bloemige, fruitige smaak. Rutte laat zijn 
jenever rijpen in gebruikte bourbonvaten, met onder meer 
kaneel, engelwortel en kalmoes. Dat zorgt voor een intense, 
aardse smaakbeleving. 
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Eeuw is de inmiddels doorontwikkelde jenever van 
ambachtelijk gestookte moutwijn een gewild exportproduct. 
Onder invloed van Willem III van Oranje, die later over 
Engeland en Ierland regeert, wordt jenever in Engeland 
populair. De Engelsen noemen die Hollandse jenever 
‘ginniver’, wat later verbasterd naar gin.
Vandaag de dag heeft jenever een officiële status van 
beschermd streekproduct voor Nederland en België. In 

ons land zijn er zo’n 35 jeneverdistillateurs die een stuk 
traditioneel vakmanschap in ere houden. Ze werken met 
natuurlijke grondstoffen. Authentieke smaakmelanges geven 
hun jenevers een eigen signatuur. Met drie distilleerderijen 
heeft Hertog Jan de krachten gebundeld voor Grand Prestige 
Vatgerijpt 2019: Hooghoudt, Rutte en Zuidam. Bier en jenever, 
twee karakteristieke Nederlandse kwaliteitsproducten, 
smelten samen tot een unieke smaakbeleving.

HOOGHOUDT - GRONINGEN
De rijping op Hooghoudts korenwijnsherry-vaten en de 
verrijking met een extract van kruiden en specerijen geven 
deze Grand Prestige een verfijnde, kruidige smaak. De 
vaten van Hooghoudt komen uit Andalusië. Daar leidden 
ze een eerste leven voor de rijping van oloroso, de meest 
geurige van alle sherry’s. Zo ontstaan nootachtige smaken, 
met tonen van gedroogd fruit.



De lekbakken in de brouwzaal bij de Hertog 
Jan brouwerij in Arcen (Limburg).



Drie meesterdistillateurs en een meesterbrouwer 
brengen hun vakmanschap samen voor een unieke 
smaakbeleving. In de brouwerij in Arcen heeft 
Hertog Jan Grand Prestige een flink aantal maanden 
liggen rijpen op geselecteerde eikenhouten vaten 
van de drie distilleerderijen. Tijdens een aantal 
smaaksessies zijn de distillateurs samen met 
meesterbrouwer Gerard op zoek gegaan naar de 
karakteristieke smaken voor de Grand Prestige 
Vatgerijpt van hun signatuur. Hoe hebben ze hun 
smaakavontuur beleefd? Myriam Hendrickx (Rutte), 
Frank Leystra (Hooghoudt) en Patrick van Zuidam 
(Zuidam) kwamen samen met meesterbrouwer 
Gerard van den Broek voor een rondetafelgesprek. 
Over trends in smaak, hun eigen smaakbeleving en 
eigenzinnige keuzes.

Meesterdistillateur Myriam ziet ook een groeiende 
interesse voor authentieke smaak. “Steeds meer 
mensen vinden het belangrijk om te weten waar hun 
eten en drinken vandaan komt.” Dat ervaart Patrick 
ook: “Herkenbare smaak wordt steeds belangrijker. 
Je zag tot dertig, veertig jaar geleden een trend van 
smaakvervlakking. Daarom zijn we bij Zuidam vanaf 
het begin zelf onze moutwijn gaan maken. We telen 
sinds een aantal jaren ook ons eigen graan daarvoor. 
Zo geven we onze jenevers smaken die uniek zijn.” 

JENEVER INTERESSANT VOOR BARTENDERS 
Frank onderscheidt nog een andere trend: “Omdat 
mensen tegenwoordig bewuster bezig zijn met hun 
gezondheid, drinken ze minder en daarom wordt de 
kwaliteit belangrijker.” Gerard herkent dat vanuit de 
bierwereld: “De vraag naar pils vlakt af. Er is steeds 
meer interesse in speciaalbier.”

13

ZUIDAM   - Vakmanschap sinds 1976. In 
dat jaar richtten de gebroeders Van Zuidam 
in Baarle-Nassau hun eigen distilleerderij op. 
Alle distillaten en extracten maakt en verwerkt 
Zuidam zelf op basis van natuurlijke grondstoffen, 
zonder kunstmatige toevoegingen. Voor zijn 
stookwijn gebruikt Zuidam brouwersgist.

PATRICK VAN ZUIDAM
MEESTERDISTILLATEUR BIJ ZUIDAM 

‘Affiniteit met smaak is mij met de 
paplepel ingegoten’.

Het vullen van de vaten bij Zuidam.

RONDETAFELGESPREK 
MET VIER 
SMAAKCONNAISSEURS

JENEVER EN SPECIAALBIER HERONTDEKT
Op het terrein van de smaak van bier en  jenever 
zijn er volop ontwikkelingen. Meesterbrouwer Gerard 
plaatst de trends van vandaag in een historisch 
kader. “Bier en jenever zijn al eeuwenlang in 
Nederland. Misschien hebben we ze lange tijd voor 
kennisgeving aangenomen. Maar de laatste jaren 
is er weer volop beweging: beiden zitten in de lift.” 



Wat Myriam opvalt is de grote interesse voor jenever 
in het buitenland. “Je zou toch zeggen, een drank 
uit zo’n klein gebied als Nederland en België is 
behoorlijk niche. Maar kennelijk spreekt het verhaal 
van jenever aan.” Daar weet Frank meer over te 
vertellen: “Internationaal bekende bartenders 
hebben jenever ontdekt. Wat ze aantrekt, is het 
enorme smaakspectrum van jenever. Je hebt soorten 
met een hele pure smaak, die lijken op wodka. En 
het strekt zich uit tot smaakbelevingen die in de 
buurt komen van whisky.” Zo vult jenever voor de 
bartender de ruimte tussen gin en whisky.

IN COMBINATIE MET GERECHTEN
“Een andere trend is de groeiende belangstelling 
voor hoe je bier of jenever combineert met de 
smaak van gerechten”, gaat Myriam verder. “De 
klassieke combinatie is met wijn, maar waarom zou 
je je daartoe beperken?”, vraagt Gerard zich af. “De 
mogelijkheden met bier en jenever zijn veel groter. In 
wijn vind je zo’n 850 smaakcomponenten die je kunt 
gebruiken voor smaakcombinaties: in bier en jenever 
is dat allebei meer dan 1400.”

Tot slot benoemt Gerard nog een laatste trend: “De 
afgelopen jaren zie je overal in Nederland kleine 
bierbrouwerijen ontstaan. Heb je dat bij jenever 
ook?” Zowel Frank als Myriam knikken bevestigend. 
“Wat je ziet met craft brewers zie je ook in onze 
markt: jonge gasten die een craft distillery beginnen. 
Hoe cool is dat? Ik vind dat een enorme verrijking”, 
zegt Myriam.   

GEGREPEN DOOR SMAAK
Het gesprek aan tafel ontwikkelt zich richting de 
vraag hoe je als brouwer of distillateur smaak 
beleeft. “Volgens mij is het belangrijk om je bewust 
te zijn dat je smaak nooit los kunt zien van geur. 
En het gaat ook om de verbinding die smaken 
aangaan met elkaar”, vindt Patrick. “In mijn beleving 
heeft elk moment, elk seizoen een eigen smaak”, 
reageert Gerard. Frank is het daarmee eens. “Als 
ik een ontspannen moment heb voor mezelf dan 
passen daar subtiele, complexe smaken bij. Als 
ik in gezelschap ben, in een omgeving waar mijn 
zintuigen meer worden geprikkeld, passen smaken 
die directer binnenkomen beter.” Myriam denkt 
ook dat het moment waarop je smaak beleeft, heel 
belangrijk is. Ze zegt: “Wat me opvalt, is hoe je op 
reis plotseling gegrepen kan worden door een geur 
of smaak. Ook al is die heel alledaags, in een andere 
omgeving of context krijgt zo’n smaak een compleet 
nieuwe, verrassende dimensie.” 
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RUTTE   - Gevestigd in het oude stadshart van 
Dordrecht heeft Rutte een historie die teruggaat 
tot 1872. De receptuur van distillaten is van 
generatie op generatie doorgegeven. Rutte werkt 
met ‘ouderwetse’ principes, zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen. Op basis van 100 procent 
natuurlijke, vers verwerkte ingrediënten, 
moutwijn en pure graanalcohol.

MYRIAM HENDRICKX
MEESTERDISTILLATEUR BIJ RUTTE

‘Ik word gelukkig van geuren zoals 
kardemom of versgemaaid gras’.

Brouwketels bij Hertog Jan.

‘WE ZIJN OP 
ZOEK GEGAAN 
NAAR HET 
CONTRAST’

 FRANK LEYSTRA 





KARDEMOM EN ORANJEBLOESEM
“Die affiniteit met smaak zat er bij mij al van jongs 
af aan in”, herinnert Patrick zich. “Maar dat krijg je 
misschien ook met de paplepel ingegoten als je 
opgroeit in een distilleerderij.” Myriam wilde als kind 
ook al alles proeven en ruiken. Ze beschrijft haar 
ervaring: “Ik ben altijd vooral gefascineerd geweest 
door de geur en de smaak van alles wat groeit en 
bloeit. De geur van kardemom of van oranjebloesem, 
maar ook vers gemaaid gras; daar gaat mijn hart van 
open.” Patrick heeft dat met karamel, of vooral met 
echte vanille: zo’n ‘warme, vriendelijke en complexe 
smaak’, vertelt hij met een gelukzalige glimlach. 
Frank droomt langzaam weg: “Mij mag je wakker 
maken voor een smaak die mij compleet verrast, iets 
dat ik nog nooit heb geproefd”. Als brouwer beleeft 
Gerard smaak en geur in zijn werk op een totaal 
andere manier. “Als je proeft, schakel je je emotie uit.

Dan gaat het er in de eerste plaats niet om of je iets 
lekker vindt.” Patrick herkent dat: “In ons dagelijks 
werk proeven we niet om te genieten, maar om 
te analyseren, te beoordelen en of de smaken en 
geuren kloppen.”

UNIEKE SAMENWERKINGEN
Voor de drie meesterdistillateurs was de 
samenwerking met Hertog Jan voor de nieuwe editie 
van Grand Prestige een primeur. Geen van hen had 
ooit eerder gewerkt met bier. Myriam vertelt hoe ze 
te werk is gegaan: “In de smaaksessies met Gerard 
hebben we onderzocht hoe we onze generatielange 
kennis die we bij Rutte hebben over smaak, kruiden, 
specerijen en vruchten, het beste kunnen toepassen 
op Grand Prestige. Ons uitgangspunt daarbij was 
de smaak van het bier: verwarmend en complex, 
sherryachtig met tonen van gedroogd fruit. Dat 
hebben we gecombineerd met een aantal smaken 
die belangrijk zijn in onze jenevers. Daarvan waren 
er vijf die het best combineerden met dit bier: 
johannesbrood, kersen, kaneel, oranjebloesem 
en noten.” Gerard reageert enthousiast: Noten en 
bier, dat zijn combinaties die normaal gesproken 
helemaal niet kunnen, afgezien van het schaaltje 
pinda’s bij een biertje. Maar op de manier waarop 
Rutte de noten verwerkt, kan het ineens wél.”
“Wij hebben het gezocht in het contrast”, beschrijft 
Frank zijn werkwijze. “Voor onze Hooghoudt-
signatuur kwamen we uit bij smaken die je ook 
terugvindt in de kruidenbitters zoals die bij ons in het 
noorden graag gedronken worden. Kalmoeswortel 
bijvoorbeeld, distel en jeneverbes. Bier kent van 
nature de bitterheid van hop, maar in de smaak van 
Grand Prestige speelt dat een ondergeschikte rol. 
In onze versie van Vatgerijpt 2019 hebben we meer 
uitgesproken bittere smaaktonen toegevoegd.” 
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HOOGHOUDT   -  Hooghoudt is een 
Gronings familiebedrijf, opgericht in 1888.
Sinds 1988 mag het zichzelf ‘Koninklijk 
Hofleverancier’ noemen. Diverse kruiden die 
zorgen voor smaak van de jenevers, verbouwt 
Hooghoudt sinds kort zelf op het landgoed 
Ewsum. De eerbiedwaardige distilleerderij 
zoekt samenwerking met eigentijdse 
smaakmakers. Bartenders van bekende 
cocktailbars transformeren daarbij ambachtelijk 
vakmanschap tot verrassende smaaksensaties.

FRANK LEYSTRA
MEESTERDISTILLATEUR BIJ  HOOGHOUDT

‘Je kunt mij wakker maken voor iets dat 
ik nooit heb geproefd’.

Ingrediënten die gebruikt worden bij Hooghoudt.

‘ IK HEB EEN 
FASCINATIE 
VOOR SMAAK’

 PATRICK VAN ZUIDAM



BENIEUWD NAAR HET RESULTAAT
“Wat opvalt is dat jullie bij de samenstelling als 
uitgangspunt hebben gekozen voor kruiden als 
smaakmaker”, stelt Patrick vast. “Wij zijn op zoek 
gegaan naar welk vat het beste past bij de smaken 
van Grand Prestige. Net als bij onze jenevers 
vonden wij dat het vat zijn werk moet doen bij de 
ontwikkeling van de biersmaken. Vandaar onze 
keuze voor vaten van Amerikaans eikenhout die we 
bij Zuidam hebben gebruikt om er roggegenever op 
te leggen. In de smaak van ons Vatgerijpt vermengt 
het kruidige, bourbonachtige van rogge zich met 
smaaktonen die aan kokos, vanille of zelfs crème 
brûlée herinneren. Allemaal smaken die raakvlakken 
hebben met Grand Prestige.”

De vier aan tafel kijken met grote nieuwsgierigheid 
uit naar het moment waarop Grand Prestige 
Vatgerijpt 2019 eindelijk klaar is en ze het resultaat 
kunnen proeven. “Het echt spannende moment 
komt natuurlijk als we Vatgerijpt 2019 kunnen 
proeven, afgevuld op fles en wel, dus met koolzuur”, 
voorspelt Gerard. “Want koolzuur is in bier een erg 
belangrijk transportmiddel voor geur en smaak: een 
smaakmaker van zichzelf. Het heeft ook grote invloed 
op het gevoel van bier in je mond.” Frank denkt dat 
de distillateurs van hun eigen Vatgerijpt-versie al 
een aardig beeld hebben. Dat neemt niet weg dat 
hij ontzettend benieuwd is naar de andere twee 
smaken. “De vaten die we alle drie geleverd hebben, 
bezitten allemaal gemeenschappelijke kenmerken”, 
weet Myriam te vertellen. “Maar elk vat heeft zijn 
eigen, unieke proces van smaakontwikkeling. Ik ben 
benieuwd hoe je dat uiteindelijk terug proeft in de 
drie bieren.” Patrick besluit: “De vaten die we met 
zijn drieën hebben uitgeleend aan Gerard voor 
Vatgerijpt 2019, komen ook weer bij ons terug in de 
distilleerderijen. Wat mij fascineert is de vraag wat 
voor smaken het gaat opleveren, als je die vervolgens 
weer gebruikt om er een jenever op te leggen.”
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GERARD VAN DEN BROEK
MEESTERBROUWER BIJ HERTOG JAN

‘Als je proeft, schakel je je emotie uit’.

De brouwerij van Hertog Jan in het Limburgse Arcen.

HERTOG JAN   - Meesterbrouwer Gerard 
is van oorsprong technicus, maar toen hij werd 
betrokken bij de bouw van een brouwerij raakte 
hij zó gefascineerd dat hij zijn techniekcarrière 
inruilde. In de jaren ’90 ontwikkelde hij de 
receptuur voor Hertog Jan pilsener en werd hij 
meesterbrouwer. Jaren geleden kwam Gerard 
erachter dat de smaak van Grand Prestige zich 
verder ontwikkelt naarmate je het bier langer 
bewaart. Dat rijpen vond hij zo interessant dat 
het idee ontstond om Grand Prestige op hout te 
lageren. Voor de derde maal heeft Gerard vaten 
gevonden, die ‘zijn’ bier een unieke vatgerijpte 
smaak geven. 

‘HET ECHT 
SPANNENDE 
MOMENT 
IS ALS WE 
VATGERIJPT 
KUNNEN 
PROEVEN’ 

 GERARD VAN DEN BROEK





DE MAGIE 

VAN 

VATRIJPING

Een bekroond bier, ambachtelijke 
eikenhouten vaten en het 
vakmanschap van drie 
meesterdistillateurs zijn een 
smaakalliantie aangegaan. Het 
resultaat is Grand Prestige Vatgerijpt 
2019: een eenmalige en exclusieve 
smaakbeleving. Vatgerijpt 2019, met 
de signatuur van Rutte, Hooghoudt 
en Zuidam. Op de dag dat de 

het resultaat van Grand Prestige 
Vatgerijpt 2019 stemt hem trots. 
“Zeker, er is iets moois gerijpt. Bij 
vatrijping heeft het eindproduct 
altijd weer een verrassingselement, 
dat is voor ons brouwers ook juist 
het mooie ervan. Dát er een mooi 
resultaat uit de bus komt, daar 
hebben we vooraf natuurlijk geen 
twijfels over. De basis is goed. We 
hebben een uitstekend bier. We 
hebben vaten voor de rijping die van 
perfecte kwaliteit zijn. Zorgvuldig 
uitgekozen met eigenschappen voor 
de best mogelijke smaakoverdracht. 
De jenevers die op de vaten gelegen 
hebben, zijn van distillateurs die 
meesters zijn in hun vak. Van elke 
distillateur hebben er vijftig vaten 

brouwers van Hertog Jan Vatgerijpt 
2019 afvullen, licht meesterbrouwer 
Gerard van den Broek toe hoe de 
vatrijping in zijn werk is gegaan. 
Maar ook hoe je het beste van het 
eindresultaat van Grand Prestige 
Vatgerijpt kunt genieten. 

De meesterbrouwer is deze 
ochtend in een uitstekend humeur, 

liggen rijpen in de kelders hier in 
Arcen.”

MAGISCH RIJPINGSPROCES
“De natuur haar gang laten gaan, 
dat is bij vatrijping het belangrijkste. 
Want de natuur streeft altijd naar 
evenwicht. Je moet niks willen 
forceren. We laten bier met tien 
procent alcohol rijpen op vaten 
waar jenever met 55 procent alcohol 
in heeft gelagerd. Door de tijd 
gaan de smaken van het bier een 
huwelijk aan met de smaken van 
het houten vat. Daarbij verloopt 
de rijping in ieder vat op een 
eigen manier. Dat zorgt voor een 
stukje onberekenbaarheid in het 
rijpingsproces. Daarin schuilt een 
soort magie, wat vatrijping voor ons 
zo bijzonder en leuk maakt.”

“Na de rijping hebben we de 
inhoud uit de vijftig vaten van 
de afzonderlijke distillateurs 
overgeheveld naar een lagertank: 

voor elke variant één. Voor 
de uiteindelijke smaak van de 
Vatgerijpt-versies van Rutte en 
Hooghoudt hebben we samen met 
Myriam en Frank nog zogenoemde 
extracten toegevoegd. Dit zijn 
extracten van bijvoorbeeld kruiden, 
specerijen en fruit die bepalend zijn 
voor de smaak die de distillateur wil 
creëren. In de Vatgerijpt 2019 van 
Rutte kun je bijvoorbeeld denken 
aan distillaat van walnoten en 
hazelnoten en natuurlijk verkregen 
kersenextract. Bij de Vatgerijpt 2019 
van Hooghoudt hebben we distillaten 
van distel en kalmoeswortel gebruikt. 
De Grand Prestige gerijpt in de 
Zuidamvaten verkrijgt haar smaak 
alleen van het vat. 



TIPS VAN EEN MEESTERBROUWER
Grand Prestige Vatgerijpt is een echt 
degustatiebier. Meesterbrouwer 
Gerard vertrouwt liefhebbers graag 
enkele tips toe hoe ze zo goed 
mogelijk ervan kunnen genieten. 
“Allereerst is het belangrijk om erbij 
stil te staan dat Grand Prestige 
Vatgerijpt een bier is, waarvoor je 
gaat zitten en de tijd neemt om 
van te genieten. Zorg dat je het 
vooral niet te koud drinkt. Ideaal is 
op keldertemperatuur, circa 10-12 
graden Celsius. Bewaar je Grand 
Prestige Vatgerijpt in de koelkast? 
Haal dan een half uur voordat je wilt 
gaan proeven, de fles eruit. Schenk 
het bier in een kelkvormig glas waarin 
het de ruimte krijgt. Denk erom dat je 
glas goed schoon en droog is: geen 
vettigheid of stof aan de binnenkant 
en ook geen zeepresten, want dat 
zou het bier helemaal tenietdoen.”

DE KUNST VAN HET BIERDRINKEN
“Je geniet het meest van Grand 
Prestige Vatgerijpt door je bewust te 
zijn van wat je proeft. Steek je neus 
in het glas en ruik. Draai het bier 
voorzichtig rond in het glas, zodat 
alle aroma’s mooi vrijkomen. Probeer 
te bedenken waar de geuren je aan 
doen denken. Dat is geen exacte 
wetenschap, het gaat er ook niet 
om of het goed of fout is. Iedereen 
heeft zijn of haar eigen persoonlijke 
beleving. Datzelfde geldt natuurlijk 
voor smaak: waar herinneren 
bepaalde smaaktonen jou aan? Houd 
het bier even in je mond om goed 
te proeven. Als je het bier langer in 
het glas houdt en het wat warmer 
wordt, zul je merken dat er zich in de 
geur en in de smaak steeds nieuwe 
componenten ontwikkelen. Is het 
bier naar jouw smaak nog aan de 
koele kant? Leg je handpalmen rond 
de bolling van je glas zodat het wat 
warmer wordt.”

GOEDE COMBINATIES
In Grand Prestige 2019 hebben zich 
complexe smaken ontwikkeld. De 
meesterbrouwer licht alvast een tipje 
van de sluier op wat liefhebbers dit 
jaar kunnen verwachten. Ook doet 
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hij een paar suggesties voor bier en 
spijs combinaties. “Vooropgesteld: 
het allerbelangrijkste is je eigen 
smaakbeleving als liefhebber. 
Ik wil niet voorschrijven wat je 
allemaal moet proeven in het 
bier. In de Grand Prestige uit de 
Hooghoudtvaten ontwikkelen zich 
kruidig bittere smaken zoals je 
die ook terugvindt in bijvoorbeeld 
Berenburg, in combinatie met 
gedroogd fruit en rozijnen. Daarbij 
passen gerechten met geroosterd 
vlees of wild. De Grand Prestige 
gerijpt in de vaten van Rutte kun 
je omschrijven als bloemig, fruitig, 
honingachtig, gecombineerd met 
smaaktonen die aan whisky doen 
herinneren. Als je het mij vraagt, 
gaat dat erg mooi samen met 
hartige kazen met een uitgesproken 
smaak. De Grand Prestige die op de 
Zuidamvaten heeft gelegen, heeft 
een zeer subtiele smaak ontwikkeld. 
Vanille en karamel herken je daar 
in, crème brûlée. Dat combineert 
goed met desserts, pure chocola of 
vanille-ijs.”

EEN TROTSE BROUWER
“We hebben op een unieke manier 
twee eeuwenoude, traditioneel 
Nederlandse ambachten laten 
samenkomen in Grand Prestige 
Vatgerijpt 2019. Het resultaat, met 
al zijn rijke aroma’s en smaken, 
geeft mij als meesterbrouwer een 
trots gevoel. Ik ben dan ook heel 
erg benieuwd naar de reactie van 
liefhebbers, wanneer ze Vatgerijpt 
2019 zelf proeven.”

 De bijzondere 
samenwerking met 
Hooghoudt heeft geleid 
tot een eenmalige Grand 
Prestige Jenever. Deze 
jenever op basis van Hertog 
Jan Grand Prestige bevat 
een rijke structuur en tonen 
van jeneverbes en laurier. 
Het bier geeft de smaak van 
geroosterde mout en een 
vleugje karamel. 

LEES MEER OVER 
GRAND PRESTIGE 
VATGERIJPT OP 
HERTOGJAN.NL/
VATGERIJPT




