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Bierstadt München 

 
München heeft de naam biermetropool nummer 1 te zijn niet in de laatste plaats 
dankzij het jaarlijks terugkerende Oktoberfest, het feest van het Münchener bier. 

Dit jaar vindt het voor de 184e keer plaats. Door oorlog en cholera viel het 24 

keer uit, zo ook tussen 1939 en 1948. Het traditionele feest heeft zijn oorsprong 
in de festiviteiten ter ere van het huwelijk van de Beierse kroonprins Ludwig met 

prinses Theresia in 1810. Naar haar is het feestterrein de Theresienwiese 
vernoemd. Bij wet is vastgelegd, dat er alleen Münchner Bier mag worden 

geschonken: het zgn. Oktoberfestbier, dat alleen zo mag heten, als het in 

München is gebrouwen. Zelfs de achterkleinzoon van de laatste Beierse koning, 
de bierbrouwer Luitpold von Bayern mag het bier uit zijn König Ludwig 

Schlossbrauerei in Kaltenberg niet op de Wiesn uitschenken. Aangezien daar 

jaarlijks zo’n 6.000.000 bezoekers komen, die goed zijn voor een afzet van 
7.000.000 liter bier, hebben de Münchener brouwerijen er alle belang bij hun 

productielocatie niet naar buiten de stadsgrenzen te verleggen. Ook Heineken 
heeft er een voet tussen de deur nu dit concern mede-eigenaar is van het 

Münchener brouwerijconcern Paulaner-Hacker-Pschorr.  

 
Pas vanaf 1896 staan er biertenten op het feestterrein. De grootste is de "Winzerer Fähndl" met 8450 

zitplaatsen binnen en 2450 buiten.     
 

Tot voor kort gaf het geen pas om in traditionele Beierse kledij op het 

feestterrein te verschijnen, als je geen geboren Beier was. Tegenwoordig kun je 
je al voor een paar tientjes in een Wiesn-outfit steken en kun je er eigenlijk niet 

meer zonder Wiesen-Uniform aan het barbaarse drinkgelag deelnemen. 

  
De dames dragen een Dirndl, de traditionele dracht van boerenmeiden in de 19e 

eeuw en de heren een Lederhose. Is die van betere kwaliteit, dan is deze van 
gemzenleer. Zo’n pronkstuk gaat een leven lang mee voor zover het kledingstuk 

voldoende ruimte biedt aan de met het klimmen der jaren gestaag aanzwellende 

Bierplauze. 
 

 
Traditiegetrouw wordt het feest geopend met het aanslaan van het eerste vat 

door de Oberbürgermeister, exact om 12:00 uur onder het toeziend oog van 

10.000 aanwezigen in de biertent van Schottenhamel. De Beierse minister-
president krijgt vervolgens de eerste Maß aangereikt, nadat de burgemeester 

met de oerkreet O’zapft is (het vat is aangeslagen) het signaal daartoe heeft 
afgegeven. Het is een erezaak voor de Oberbürgermeister die exercitie met zo 

min mogelijk slagen en zonder morsen te volbrengen. De geliefde voormalige 

burgemeester Christian Ude was daar een ware meester in. Eén tot 2 klappen 
waren voldoende. Hij was dan ook 21 jaar lang burgervader en de eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat hij van tevoren uitgebreid in de brouwerij geoefend had. 

 
Overigens is het aanslaan van een ouderwets eiken vat slechts voor de gelegenheid geënsceneerd. Allang 

worden er grote biercontainers in de tenten geplaatst. Het bier wordt nog wel via neptonnen naar de tappunten 
geleid om de illusie te wekken, dat het bier nog steeds op traditionele wijze in de Maß wordt getapt. Dat is 

alleen nog bij de Augustinerbrouwerij het geval.  

 

  
         Augustinervat met tapkraan en Schlägel. 
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Standaard inrichting van het feestterrein op de Wiesn tijdens het 2 weken durende Oktoberfeest  

 

 
 

Tegen de Europese regelgeving in mag de stad München de 

concessies lokaal vergeven. Alle grote feesttenten met uitzondering 
van Schottenhamel zijn aan een brouwerij gebonden. Verrassingen 

zijn er eigenlijk niet bij het vergeven van de concessies. De 

concessiehouders moeten aan nogal wat eisen voldoen en de stad 
hanteert het principe “goedbevonden”; zo wordt de concessie min of 

meer vererfd van generatie op generatie. Het uitbaten van zo’n tent is 
dan ook met behoorlijke risico’s en dienovereenkomstige inkomsten 

verbonden. Alleen al de opbouw vergt 2 maanden. Gedurende de 16 

feestdagen wordt er dan in de grotere tenten zo’n half miljoen liter 
bier getapt. Om een plaats te bemachtigen in een feesttent moet je 

soms meer dan een jaar van tevoren reserveren. Alleen wie een 
zitplaats heeft, wordt bediend. De reserveringen zijn doorgaans 

inclusief verteringen en aan een maximale duur gebonden.  

In de tent van Augustiner Festhalle Bayernland (sind 1898) wordt nog steeds uit houten vaten getapt. Spaten is 
vertegenwoordigd in de Hippodrom-tent. De Hippodrom stamt uit 1902. Vroeger kon je in deze tent paard 

rijden. Vandaar de naam.  

 
Het Oktoberfest is inmiddels een uitgesproken commerciële aangelegenheid. Reservering is alleen mogelijk 

vanaf 4 personen. Minimale omzet p.p. € 25,00. (2 Maß bier en een halve kip). Een Maß bier kost dit jaar € 
11,00. Oorspronkelijk kostte de Maß 12 Kreuzer toen de Mark nog niet was ingevoerd. 4 Kreuzer werd een 

Batzen genoemd. Tegenwoordig is een Batzen Geld nog steeds een uitdrukking voor veel geld. 12 Kreuzer moet 

toen dus een aardig bedrag zijn geweest. Tijdens de inflatie in 1922 moest je  50 Reichsmark neertellen voor 
en pot bier. In 1970 was de Maß met DM 2,50 nog betaalbaar. Kort voordat de Euro werd ingevoerd kostte de 

Maß nog 12,80. Dit jaar betaal je ongeveer 11 keer zoveel als zo’n kleine 50 jaar geleden. Voor Nederlandse 
maatstaven is dat overigens altijd nog relatief goedkoop. 
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Oktoberfestbier 
Het Oktoberfestbier is traditioneel een soort Märzen van 13-14 % stamwort met een diepgouden kleur. Het 

werd oorspronkelijk in maart gebrouwen, vandaar de naam. Het heeft een uitgesproken moutsmaak en het is 

matig gehopt. Het karakter van het bier wordt in belangrijke mate bepaald door gebruikmaking van Münchener 
mout. Eigenlijk is het toeval, dat het feestbier het karakter van een Märzen heeft. Aanvankelijk tapte men een 

licht zomerbier. In de hete zomer van 1872 raakte het feestbier voortijdig op. De uitbater Schottenhamel brak 

toen zijn wintervoorraad met het sterkere Märzenbier aan. Het bleek een enorm succes en sindsdien wordt er 
Märzen getapt tijdens het oktoberfeest. De laatste jaren probeert men het feestbier wel wat slanker te maken, 

om de afzet te verhogen. Meer dan 4 Maß Märzen krijgen de meeste bezoekers niet weggewerkt. 
 

Märzen (maartbier) is het bier dat in maart extra sterk en met een stevige hopgift  gebrouwen werd voor het 

zomerseizoen. In Beieren werd al ondergistend gebrouwen, toen de rest van Europa nog bovengistend 
brouwde. Voor ondergisting zijn lage temperaturen nodig. Volgens voorschrift mocht er daarom alleen 

ondergistend gebrouwen worden tussen St. Michael (29 sept.) en St. Joris (23 apr.).Voor de zomer werd dit 
winterbier in koele kelders eventueel met toevoeging van ijs opgeslagen tot eind september als er weer 

gebrouwen kon worden. Zo nu en dan lees je daarom wel, dat het oktoberfeest in feite is ontstaan om de 

restbestanden aan Märzen aan het begin van het winterseizoen kwijt te raken.  
 

De 6 Oktoberfestbieren: 

 

 

 
Hacker-Pschorr  (5,8 %) barnsteen-

kleur, ondergistend, relatief ver 
doorgegist, moutaromatisch, 

(aromahop) zeer milde bitterheid, het 

donkerste Festbier. tweemaischprocedé 
(d.w.z. een deel van de wort wordt 

gekookt, waardoor de moutsmaak 

sterker naar voren komt).  
 

 

 

 
Spaten-Franziskanerbräu (5,9 %) 

barnsteen, "moutig, soepel, zoetig, 
stevige body en licht gehopt. 

 

 

 

 

Paulaner (6 %) relatief blond, vol, 
soepel, slanker en tintelender, 

koolzuurrijker en lichter gehopt dan 
Hacker. Eveneens gebrouwen in het 2-

maischprocedé. Het Wiesnbier wordt 

bij Paulauner langer gelagerd dan het 
normale bier: vier tot zes weken wordt 

het bij -1 graad Celsius opgeslagen, in 
plaats van de gebruikelijke 1 tot 3 

weken. "Daardoor valt het beter. Dan 

kun je vier Maß drinken en krijg je dan 
een kater, dan heb je in ieder geval 

geen last van hoofdpijn. Om deze 

reden verloopt ook de hoofdvergisting 
anders: 7 dagen lang, bij 8 graden 

Celsius. Bij de normale blonde bieren 
zijn het 5 dagen bij iets hogere 

temperatuur. Hoe warmer het bij de 

alcoholvorming is, des te meer hogere 
alcohol wordt er gevormd en die 

veroorzaakt de hoofdpijn." 
 

 

 

 

Augustiner (6 %) uitgesproken blond, 
relatief sterk, bitter Helles 

 
Het brouwen zelf was een handwerk, 

dat oorspronkelijk door monniken en 

huisvrouwen werd verricht. De 
Augustijners namen in 1328 de 

roerstok ter hand en legden daarmee 
de grondslag voor de oudste nog 

bestaande brouwerij van München. 
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Löwenbräu (6,1 %) soepel, kruidig, 

mooie schuimkraag, blond, stamwort 

13,7%. 

 

 
 

 
Hofbräu (6,3 %)  

De Wittelsbachers verkozen München 

tot residentie (1255) en begrepen al 
snel, hoe belangrijk het pir was voor de 

staatskas, maar ook voor de eigen 
portemonnee. Brouwrecht verleenden 

ze alleen aan adel en geestelijkheid. 

Om knoeiers voor te zijn, kondigde 
hertog Albrecht IV in 1487 een strenge 

bierverordening af voor de 
residentiestad. Het bekende Beierse 

Reinheitsgebot, dat nog steeds van 

kracht is in Duitsland, zou pas later, in 
1516, worden afgekondigd. 

 

 

Zes grote Münchener brouwerijen.  
Waren er in de 19e eeuw nog 100 en in het begin van de 20e eeuw nog 25 brouwerijen, nu verzorgen 6 grote en 

3 kleine brouwerijen de Münchener markt. De 6 grote: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, 

Löwenbräu, Paulaner en Spaten-Franziskaner brouwen samen 6 miljoen hl bier per jaar. Paulaner is het 
grootste van de zes. Augustiner-Bräu is naast het staatsbedrijf Hofbräu in München de laatste brouwerij, die 

nog onafhankelijk is, niet opgeslokt door internationale holdings. Hacker-Pschorr-Paulaner is eigendom van 

een joint venture die sinds 2001 voor 49% in handen is van Heineken. Löwenbrau-Spaten-Franziskaner valt 
onder de InBev-groep. Er zijn plannen om voor deze groep in het westen van München een nieuwe brouwerij 

met een capaciteit van 2 miljoen hl te bouwen van waaruit o.m. ook de Italiaanse markt met Becksbier bediend 
kan worden. 

Augustiner is daarom bij bierliefhebbers, die waarde hechten aan de lokale identiteit van hun bier, bijzonder 

gewaardeerd, evenals de drie kleinere brouwerijen: De Forschungsbrauerei, de Unionsbrauerei en het 
Paulaner Bräuhaus. 

 
De Augustiner-brouwerij (aan de Landsberger Strasse) is de oudste nog bestaande brouwerij van München. Uit 

1328 dateert de vroegste vermelding van een brouwerij in het Augustijnerklooster. In 1803 nam het Koninkrijk 

Beieren het klooster met brouwerij over. Kort daarna werd de brouwerij geprivatiseerd en verplaatst naar de 
Neuhauser Straße. In 1829 kwam de familie Wagner in het bezit van de Augustiner-Brauerei. In 1885 werd de 

hoofdvestiging  naar de kelders aan de Landsberger Straße verplaatst. 

Augustiner is voor 51 procent eigendom van een stichting, 49 procent wordt beheerd door diverse 
commanditairs. De brouwerij maakt  bewust geen reclame. Met een jaarlijkse afzet van 1 miljoen hl is de 

capaciteitsgrens bereikt. Gedurende hete zomers kan de brouwerij zo nu en dan niet aan de vraag voldoen.  
 

Sinds midden vorige eeuw behoort de Augustinerkeller aan de Arnulfstrasse tot de favoriete bieroasen van 

München. Deze bierkelder werd voor het eerst in 1812 vermeld. In 1862 kwam het terrein in het bezit van de 
Augustiner-Brauerei. De nieuwe eigenaar zorgde ervoor, dat het terrein ruim met kastanjebomen werd beplant. 

Een bijzondere attractie van deze kelder was de zgn. "bier-os". Deze moest een biertakel aandrijven, waarmee 
de vaten uit de kelder omhoog werden gehesen. Daar ging nogal wat tijd in zitten, want de os had niet veel 

haast. Daarom mocht hij in 1891 met pensioen om plaats te maken voor mechanische liften. Sindsdien is er 

niet veel veranderd in de kelder. 
 

   
                                Biergarten en                                   Bierkeller van de Augustiner-brouwerij 

In Beieren hadden ze al vrij vroeg door, dat bier beter houdbaar wordt, als je het bij lage temperatuur laat 

vergisten en als je het goed gekoeld voor langere tijd opslaat. 

Met de consumptie van bier uit de Augustiner-brouwerij dien je een goed doel. De brouwerij is namelijk voor 
50% een stichting zonder winstoogmerk. De revenuen komen voor een groot deel ten goede aan Münchener 

sociale instellingen zoals tehuizen voor minderbemiddelde bejaarden. Interessant fenomeen is ook, dat deze 

http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
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brouwerij structureel weigert te investeren in reclame, wat op zich weer een vorm van marketing is door 

bevestiging van de naamsbekendheid en de eigen identiteit. In dat beeld past ook de retrovormgeving van de 
huisstijl. Het bier wordt afgevuld in de al jaren uitgediende Eurofles, die eigenlijk alleen nog maar wordt 

gebruikt door kleinere ten dode opgeschreven plattelandsbrouwerijen. Daarnaast staat het Willi-glas, dat al in 

1954 is ontworpen en ook het etiket is behoorlijk gedateerd en daardoor weer mooi, Zelfs de smaak van het 
bier is nostalgisch, echt oude-mannenbier en geen craftbier-flauwekul met citrushop, chocolademout en 

koriander. Een echte Münchenaar gruwt daarvan. Geen lagering op uitgediende whiskyvaten, maar op eerlijke 

oeroude eiken vaten van binnen voorzien van een laag afbrokkelende pek, zodat je af en toe een 
ondefinieerbare zwarte klont op de bodem van je bierpul tegen komt. Dat is pas avontuur. In de winter hebben 

de echte liefhebbers een zakdompelaartje op batterijen ter grootte van een vulpen bij zich, om het goedje op 
dronk te brengen in de Beierse vrieskou. Mooi toch? 

 

     

Helemaal geen reclame is ook niet waar. De Augustiner-brouwerij onderhoudt nog wel dikbillen. Al zouden ze 
alleen maar ingezet worden tijdens de feestelijke optocht bij de opening van het oktoberfeest, maar dat past 

natuurlijk uitstekend bij de identiteit van de brouwerij met als kleine dissonant, dat het Münchener Kindl de 

stoet aanvoert op een dikbil van de Spaten-brouwerij.  

 

Een heuvelachtig landschap met een zandstenen- of kalkstenen ondergrond bood optimaal gelegenheid om 

lange ondergrondse gangenstelsels (Keller) uit te graven. Om extra verkoeling te realiseren werden boven de 
‚kelders‘ loofrijke bomen (eiken, linden en beuken) geplant en in de winter werd ijs geoogst, die in de kelders 

werd opgeslagen. Zo kon het bier tot laat in de zomer bij een temperatuur van 8 graden in het donker gelagerd 

worden. 
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Op een gegeven moment gingen de brouwersknechten er toe over hun bier in 

de lommer van de bomen ter plekke uit te schenken. Om de bestaande 
horecabedrijven niet al te veel concurrentie aan te doen, stond koning Ludwig 

I niet toe in de Keller maaltijden te verstrekken, Daarom namen de 

Münchenaren hun eigen Brotzeit mee, als ze auf den Keller gingen. Vooral in 
Franken is dat tot op heden zo gebleven. Er mogen nu wel maaltijden 

verstrekt worden, maar je mag ook je eigen picknickmandje meenemen. 

Hoewel de bezoekers niet in de eigenlijke kelders onder de grond maar in de 
Biergarten daarboven verbleven, behielden de biertapperijen in de open lucht 

aan de rand van de stad de aanduiding Keller. De aanduidingen Hofbräukeller, 
Löwenbräukeller en Augustinerkeller herinneren daar nog aan in München. 

Daarnaast worden de bieroases in de open lucht ook Biergärten genoemd.  

Ook in Nederland hadden wij ontdekt, dat het bij lage temperatuur vergiste en 
gelagerde Beierse bier beter was dan ons eigen zgn. ‚bovengistende’ bier. 

Toen er eenmaal een treinverbinding was tussen Beieren en Nederland werden 
er in Nederland bierhallen naar Beiers voorbeeld ingericht met geïmporteerd ‘Beiersch’ bier. Nadat ingenieur 

Linde in 1871 de koelmachine had uitgevonden hoefden wij  niet langer ‘Beiersch’ bier te importeren. Wij 

konden het zelf maken.  

De Koninklijke Nederlandsche 

Beyersch-Bierbrouwerij in 

Amsterdam begon daarmee in 
1888, maar ook de Heineken 

en Amstelbrouwerij hadden 
als snel door, dat de afzet met 

gebruikmaking van de 

ondergistende Beiersche 
methode aanmerkelijk 

verbeterd kon worden. 

Het bekendste bierhuis van 

München is ongetwijfeld het 

Hofbräuhaus aan de Platzl. 
 

 
De historische Schwemme is wel de meest karakteristieke ruimte van het Hofbräuhaus. Hier bevond zich 

vroeger de brouwinstallatie. Nu biedt de ruimte onder kruisbooggewelven aan 1300 gasten plaats. Het 
meubilair werd in 1897 speciaal voor deze ruimte vervaardigd. De Schwemme was traditioneel de tapruimte 

voor het gewone volk. Tot in het begin van de 20e eeuw hoefden de mannen slechts de klep van hun Lederhose 
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te laten zakken om het bier weer af te laten.. Zo nu en dan werd er een emmer water over de vloer uitgegoten 

om de urine naar een goot te spoelen. Mogelijk is daar het woord Schwemme van afgeleid.  

 
 

 
 

De geschiedenis van het Hofbräuhaus gaat terug tot 1589. Aan het einde van de 19e eeuw werd de brouwerij 
verplaatst om nog meer ruimte te bieden aan de overweldigende bezoekerstroom op de historische locatie. Er 

zijn in het pand 5000 zitplaatsen. Per dag komen er gemiddeld 35.000 bezoekers. 

 
De Beierse hertog Wilhelm V. gaf de bouw van het Hofbräuhaus aan het einde van de 16e 

eeuw in opdracht om het Wittelsbacher hof met bier te verzorgen. De vorst leefde op te 

grote voet. In feite was het besluit bruinbier onder eigen regie te gaan brouwen bedoeld als 
bezuiniging. Voordien importeerden de Wittelbachers hun bier in het voorjaar ten dele uit 

Einbeck en voor een deel werd het bij andere particuliere brouwerijen ingekocht. 
Alleen het grafelijke geslacht der Degenbergers in het Beierse 

Woud bezat het privilege om witbier (= tarwebier) te brouwen. 

Toen dit geslacht in 1602 uitstierf claimde de zoon van Wilhelm dit 
brouwrecht als rechtmatige erfgenaam, omdat het uitzicht bood op 

aanmerkelijke inkomsten. De brouwmeester van de Degenbergers 
werd daarop naar München ontboden om in het speciaal daarvoor gebouwde nieuwe 

Hofbräuhaus witbier te gaan brouwen. Het bruinbier zou nog tot in de 19e eeuw aan het 

hof zelf gebrouwen worden evenals het bockbier dat er vanaf 1614 volgens Einbecker 
recept gebrouwen werd. Ook het brouwen van bockbier was tot 1810 uitsluitend aan 

het Hofbräuhaus voorbehouden. Dit alleenrecht op het brouwen van witbier en bockbier 
leverde een aanmerkelijke geldstroom op waarmee 30 tot 50% van de staatsuitgaven 

gedekt kon worden. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzog
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_V._(Bayern)
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In de 18e eeuw liep de belangstelling voor witbier terug. Met de komst van Napoleon werd het exclusieve 

vorstelijke recht op het brouwen van dit bier opgeheven, maar voor de productie van witbier moest nog wel 
formeel het vorstelijke privilege overgedragen worden. Nadat het Hofbräuhaus in 1872 stopte met het brouwen 

van witbier nam de pachter en brouwmeester Georg Schneider het recht op het brouwen van witbier over. Dat 

was het begin van de gerenommeerde nog steeds bestaande witbierbrouwerij Schneider met een taplokaal aan 
de Tal nr. 7.   

 

Overigens werd het Hofbräuhaus pas in 1828 open gesteld voor de Münchener bevolking. In 1844 verlaagde  de 
Beierse koning Ludwig I de verkoopprijs om „Militairen en de werkende klasse een gezonde en betaalbare 

lavenis te bieden“. Dat leidde tot een enorme verhoging van de afzet, zodanig, dat er soms maanden lang niet 
meer geleverd kon worden. Nadat er steeds meer protesten kwamen van de particuliere concurrentie besloot 

de koning de brouwerij in 1852 aan de staat over te dragen. 

 
Met de toenemende toeristenstroom naar München werd het pand aan de Platzl te krap: aan het einde van de 

19e eeuw werd de brouwinstallatie naar de stadswijk Haidhausen (Innere Wienerstrasse am Gasteig) verplaatst. 
Daar bevindt zich de Hofbräukeller nog steeds.  

 

Op 24 februari 1920 werd in het Hofbräuhaus in aanwezigheid van 
ongeveer 2.000 aanwezigen de (NSDAP) opgericht. Tegenstanders 

raakten er in gevecht met Hitler’s SA, met bierpullen als slagwapen. 

Rudolf Hess liep er zelfs een schedelfractuur op. Van 1933 tot 1941 hield 
Hitler elk jaar op de 24e februari een toespraak in het Hofbräuhaus ter 

herinnering aan de oprichting van de NSDAP. Voor de partijbonzen was er 
bier, de "Führer" dronk alleen mineraalwater.  

 

Hitler met zijn "oude strijders" in het Hofbräuhaus op 24 februari 1929 bij 
de feestelijke herdenking van de oprichting van de partij.  

 
In 1945 werd het Hofbräuhaus met uitzondering van de Schwemme 

volledig verwoest. Pas in 1958 werd de reconstructie afgesloten. De Beierse staat is eigenaar van het 

Hofbräuhaus inclusief de brouwerij.  
 

De Unionsbräu is tegenwoordig een huisbrouwerij in de Einsteinstraße in 
München-Haidhausen. Omstreeks 1900 was de Unionsbrouwerij een van 

de grootste brouwerijen in München. In 1921 nam de Löwenbrauerei de 

Unionsbräu over. 
Tussen de Einsteinstraße en de Kirchenstraße herinneren de nog steeds 

bestaande kelders aan de brouwnijverheid in deze wijk van München in de 

19e eeuw. 
 

 
 

 

 
In 2005 nam de Augustinerbräu het initiatief tot het inrichten van het Bier 

& Oktoberfestmuseum in het oudste woonpand van München (Sternecker-
straße 2 (gebouwd omstreeks 1340).  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Paulaner exploiteert op de Kapuzinerplatz 5 sinds 1989 een kleine 
huisbrouwerij, een concept dat daarna in 20 wereldsteden navolging vond. 

 

In het Bräuhaus kan je een Paulaner Bräuhaus Probiertrio (3 x 0.1) 
bestellen. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei
http://de.wikipedia.org/wiki/Au-Haidhausen
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In 1930 werd deze onderzoeksbrouwerij door de brouwingenieur Gottfried 
Jakob opgericht. Tegenwoordig zet diens kleinzoon Stefan Jacob dit 

initiatief voort. De brouwerij is alleen van maart tot oktober open voor het 
publiek. Opa Jacob heeft meer dan 50 patenten aangemeld. Hij heeft ook 

het koken onder druk uitgevonden, dat nog steeds wordt toegepast. 

Na 25 jaar loondienst realiseerde Gottfried Jakob in 1930 zijn droom. Hij 
stichtte een particuliere onderzoeksbrouwerij. Zijn doel: de ontwikkeling 

van nieuwe brouwprocédé’s en nog betere biersoorten. In veel publicaties 

en patenten gaf hij zijn kennis door. Al in de jaren 30 opende hij een 
taplokaal om het publiek om een vakkundig oordeel te vragen. 

De Forschungsbrauerei ligt in het zuidoosten van München (S6-Perlach - Unterhachinger Straße 76). Vandaar 
naar het S-Bahnstation Fasangarten (S3 richting Holzkirchen). Geopend: op werkdagen 11.00-23.00 uur, zon- 

& feestdagen 10.00-22.00 uur.  

   
Aan de zuidrand van München heeft zich midden jaren 90 het Isartaler Brauhaus in het Isartaler Bahnhof in 

Pullach gevestigd. Net als de brouwerij Flugwerk in Feldkirchen en de Airbräu in het centrale gedeelte van de 
luchthaven van München brouwen deze kleine, maar zeer exclusieve etablissementen speciale biersoorten.  

 

Doppelbock 
Een Doppelbock is zoals de naam al aanduidt een extra zwaar bockbier, dat in München vooral verbonden is 

met de Paulaner brouwerij. Het werd traditioneel in de Münchener Paulaner brouwerij gebrouwen als ‘vloeibare 

boterham’ in de vastentijd volgens een recept van de monnik en brouwerszoon broeder Barnabas.  
Het is een roodbruin bier, type dubbele bock met een alcoholpercentage van 7,9%. Dit bier werd door de 

monniken gebrouwen ter vervanging van voedsel tijdens de vastentijd. Het  zou nog steeds gebrouwen worden 
volgens het oude recept van broeder Barnabas uit 1773. In 1896 kreeg het de huidige naam: Salvator, wat 

later aanleiding werd om alle dubbele bockbieren een naam te geven op -ator. Zo heeft de Hofbräu een 

Delicator, de Löwenbräu een Triumphator, de Augustiner brouwerij een Maximator, Hacker-Pschorr een 

Animator en de Spaten-brouwerij een Optimator. 

   
 

Broeder Barnabas kreeg in 1780 permissie van de Beierse keurvorst Karl 

Theodor om de dubbele Bock het hele jaar door aan de bevolking van 
München uit te schenken op de naamdag van de stichter van het klooster. 

Sindsdien werd elk jaar de eerste getapte pul aan de keurvorst 

aangeboden. In de Napoleontische tijd kwam de brouwerij in particuliere 
handen en in 1861 werd de huidige brouwlocatie op de Nockerberg 

geopend. De traditie van de Bierprobe tijdens de vasten op 2 april bleef 

bewaard. Sinds 1965 wordt de eerste pul aan de Beierse minister-
president aangeboden. Dat gaat gepaard met de politiek getinte 

Barnabasrede en het zgn. Politiker-Derblecken, een politiek cabaret, 
waarbij Beierse en soms ook nationale politici, die in de zaal voltallig 

aanwezig zijn, een spiegel voorgehouden krijgen door dubbelgangers.  

 
 

 
 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholpercentage
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De minister-president van 

Beieren Horst Seehofer 
(CSU, rechts) met zijn 

Nockerberg-double Wolfgang 

Krebs.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Münchner Export 

De klassieke Münchener Export wordt sinds de 19e eeuw met het relatief donkere 
Münchner Malz gebrouwen, dat in verschillende kleurnuances op de markt 

beschikbaar is. Bij Münchener Export domineert de mout de smaak vaak met een 
ondertoon van zoetige karamel. 

Later gingen de brouwerijen in München er toe over een Exportbier te produceren, 

dat lichter van kleur was. Het was even licht gehopt als de traditionele donkere 
variant, maar er werd wel gebruik gemaakt van aromahop, dat overigens 

doorgaans drie maal duurder is dan bitterhop. Het heeft een uitgesproken moutige 
smaak. Paulaner Orginal Münchner Hell representeert dit bier bijvoorbeeld. 

De diepgele kleur wordt bereikt door het koken van de wort, waardoor de kleur uit 

het kaf vrij komt. Slechts 5% van de Duitse bierproductie bestaat uit Export, ook 
wel Helles genoemd. In Beieren is dat aandeel aanmerkelijk hoger, ongeveer 

25%. Het alcoholpercentage van exportbieren is doorgaans minder dan 5%.  

Naast het Original Münchner Hell brengt Paulaner ook Original Münchner Urtyp op 
de markt. Ook dit is een Export / Hell maar iets sterker en ook iets markanter 

gehopt. (Stamwortgehalte 12,5%, alc. 5,5%)    
 

 

Münchener Dunkel 
Daar het water in München behoorlijk hard is (tussen 13,3 en 18,3 d.H) is het niet geschikt voor blonde, 

hoppige biersoorten. Daarom specialiseerden de brouwers in München zich op licht gehopt donker bier, dat 
lagere eisen stelde aan de waterkwaliteit. Tot aan het einde van de 19e eeuw was daarom laag gehopt donker 

bier, type export, het traditionele biertype van München. Een sterkere hopgift zou het bier te bitter maken. 

Door gebruikmaking van hard water wordt de mout namelijk meer uitgeloogd, waarbij al bitterstoffen vrij 
komen. Donkere moutsoorten hebben een hoger PH-waarde en bovendien een hoger suikergehalte, waardoor 

de vrijkomende bitterstoffen gecompenseerd werden. Sinds het brouwwater relatief eenvoudig gemanipuleerd 

kan worden, is er echter geen dwingende reden meer voor de Münchener brouwers om zich te voegen naar de 
beperkingen van het harde lokale water. Zo verdween het donkere bier om plaats te maken voor het slankere 

pils. Pas recentelijk is er een revival van het traditionele Münchner Dunkel  waarneembaar.  
 

De kleur van het donkere Münchener Exportbier varieert tegenwoordig tussen koperrood tot diepbruin  

(kleurwaarde: 25 - ca. 70 EBC). Het is als vanouds matig gehopt, mild en heeft meestal een duidelijk moutig-
zoete ondertoon. De storting heeft een aanmerkelijk aandeel aan het diepgele, aromarijke Münchener mout. 

Ten dele wordt de donkere kleur ook verkregen door toevoeging van donkere geroosterde mout, wat ook effect 
heeft op de smaak, variërend  van chocolade tot koffie. Sommige brouwerijen volstaan met het bijkleuren van 

(meestal) Lagerbier door toevoeging van Farbebier (kleurbier), een relatief smaakneutraal ingedikt bier, dat als 

kleurstof wordt toegediend uit efficiency-overwegingen. Vervolgens wordt het als ‘Münchener donker’ op de 
markt gebracht.  

 
 

Hofbräu Dunkel 

Het Hofbräuhaus was oorspronkelijk een bruinbierbrouwerij. Pas later werd ook het 
brouwen van witbier en bock ter hand genomen. De Hofbräu noemt haar eigen Dunkel: 

der Urtyp des bayerischen Bieres. Het heeft een alcoholgehalte van ca. 5,5% vol. en 

een fijne kruidige maak.  

http://wapedia.mobi/de/Braumalz#M.C3.BCnchner_Malz
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Paulaner Original Münchner Dunkel 

Dit heeft volgens de brouwer z’n ‘vurig donkere, goudbruine kleur’ en z’n ‘pittige volle 

smaak’ te danken aan de gebruikmaking van ‘donker kwaliteitsmout’. Original 
Münchner Dunkel heeft een stamwortgehalte van 12,5% en een alcoholgehalte van 

5,0%.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Augustiner Dunkel   

Augustiner brengt een donker Altmünchner Bier op de markt met een 
alcoholpercentage van 5,6% vol, qua alcohol het sterkste Münchner Dunkel. Het is 

moutaromatisch, kruidig. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Hacker-Pschorr Münchener Dunkel 

Ook dit traditionele donkere bier is moutig en kruidig. Het heeft een 5% vol. alc. Het wordt 
gelabeld als dunkles Exportbier. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Löwenbräu Dunkel,  

Is eveneens moutig, licht zoetig, zwak gehopt. Het heeft 5% vol alc..  

Löwenbräu geeft aan dat er geroosterde mout wordt teogevoegd aan de storting 
vóór het inmaischen.  
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Münchener Mout 

is een gerstemout, dat donkerder is dan Pilsener of Wiener mout. Het wordt geleverd in diverse kleursterkten 
en vormt de basis voor de storting bij donkere bieren. Het heeft een uitgesproken moutaromatisch aroma. Het 

draagt daarom bij tot een intensievere moutsmaak van het bier. 
 
 

 
 

 

 
Lager(bier) 

was vroeger de algemene aanduiding voor een ondergistend bier met een 
stamwortgehalte tussen 11 en 14%, dat zijn definitieve smaak pas door de 

rijping tijdens de opslag (het lageren) ontwikkelt. Het alcoholgehalte van een 

Lager ligt tussen 4,5% en 5,5%. Typische Lager-bieren zijn pils en Märzen. 
Een echte Lager smaakt krachtig en ook iets zoeter dan pils, omdat het een 

hoger moutgehalte heeft dan pils. Een typisch Lager wordt gefilterd en wordt in 

de regel als Helles (blond bier) op de markt gebracht. Vooral in Beieren wordt 
Lagerbier nog relatief veel gedronken. Het wordt traditioneel in de winter 

gebrouwen, in de zomer in kelders opgeslagen, om het in de herfst te drinken. 
 

 
 

 

 
 

Voor wie maar moeilijk vanuit de Biergarten thuis kan geraken helpt Paulaner met smoesjes:  

 
 

 

 

Bürger Bräu Keller 
Berucht is de Münchener Bürger Bräu Keller sinds 

8 november 1923 toen in de zaal een politieke 

bijeenkomst werd verstoord door een groep 
nationaalsocialisten onder aansturing van Adolf 

Hitler, de oud-generaal Erich Ludendorff en 

Hermann Göring die de aanwezigen opriep tot het 
plegen van een staatsgreep. Deze zgn. 

Bierkellerputsch werd de volgende dag tijdens een 
Mars van Hitler en zijn trawanten de kop in 

gedrukt. Bij een vuurgevecht kwamen 15 

opstandelingen en vier politiemensen  om. Hitler 
kon vluchten maar werd 2 dagen later 

gearresteerd en tot 5 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld.  

Na 9 maanden werd hij vanwege goed gedrag 

vrijgelaten. Gedurende zijn gevangenschap 
dicteerde hij delen van zijn boek Mein Kampf aan Rudolf Hess, die in dezelfde vesting in Landsberg gevangen 

werd gehouden.  

In dezelfde bierkelder werd de NSDAP 2 jaar later opnieuw opgericht. Vanaf de machtsovername in 1933 hield 
Hitler ter plekke jaarlijks een redevoering ter herdenking van de mislukte staatsgreep in 1923. Bij de 

herdenkingsbijeenkomst van 1939 ging er een bom af, die door de solistische verzetsstrijder Georg Elser 
bijzonder vakkundig geprepareerd was. Door toeval werd Hitler niet persoonlijk getroffen bij deze aanslag, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bierkellerputsch
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omdat hij voortijdig vertrokken was. Er kwamen wel 8 andere aanwezigen bij om, 63 raakten er gewond. Elser 

werd op de vlucht naar Zwitserland opgepakt. Daar hij een afbeelding van het etablissement bij zich droeg en 
een ontsteking werd hij al snel met de aanslag in verband gebracht. Tot april 1945 is hij zonder proces in 

Dachau vast gehouden en daar is hij 20 dagen voor de bevrijding van het kamp in opdracht van Hitler 

vermoord. 

Na de oorlog was de Bürger Bräu Keller aanvankelijk een kantine voor de troepen van het Amerikaanse 

bezettingsleger. In 1958 werd de bierkelder heropend om in 1979 afgebroken te worden. Nu staat op deze 

locatie het Hilton München City Hotel met op de bestrating een herinneringsplaquette voor Georg Elser. 

Elser is lang omstreden geweest. Er werd zelfs gesuggereerd, dat hij in 

opdracht van de SS zou hebben gehandeld. Het zou tot 1989 duren voordat 
een gedenkplaat werd aangebracht op de locatie van de voormalige Bürger 

Bräu Keller ter herinnering aan de aanslag. 

Georg Elser (1903 Hermaringen – 1945 Dachau) 

 

 

Het elimineren van de Bürger Bräu Keller uit het Münchener straatbeeld wil niet zeggen, dat daarmee de sporen 
van de Nazi’s uitgewist zijn. Er zullen nauwelijks bierhallen in München te vinden zijn, die niet door 

bijeenkomsten van de Nazi’s besmet zijn. Politiek en bier zijn in Duitsland onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Politiek wordt bedreven in hallen aan lange tafels onder het genot van een pot bier. Hoe dichter je bij het 
spreekgestoelte zit, des te belangrijke ben je. De echte bonzen zitten helemaal vooraan en die worden door de 

spreker met naam en titel welkom geheten, waarna ze doorgaans direct vertrekken. Hieronder bijvoorbeeld een 
foto van de Löwenbräukeller in München uit 1941 (zowaar zonder bier!): 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilton_Hotels_%26_Resorts
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Hofbräuhaus 1939  

 

 


