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Zaandijk ■ Wie tien of vijftien jaar
geleden had gezegd dat Elian in Ne-
derland een eigen biermerk zou
hebben - Blaes - had hij voor gek ver-
klaard. „Ik stond in de keuken, eerst
in Duitsland, later in Spanje. Ik heb
in Duitsland wel een voorliefde voor
Duits georiënteerde bieren gekre-
gen. Maar om die zelf te gaan brou-
wen, daar was ik helemaal niet mee
bezig. Dat is pas iets van de laatste
jaren.”

Pas in 2007 op het Oktoberfest in
München maakte Elian echt kennis
met het overweldigende aanbod van
Duitse bieren. „Er wordt daar de he-
le dag, vanaf de middag tot ’s nachts
bier gedronken. Dat red je niet met
tripeltjes en speciale bieren. Na een
paar glazen breekt je dat op. Dat
moeten andere, goed drinkbare bie-
ren zijn. Ik woonde en werkte in
Düsseldorf, toch wel het mekka van
de Duitse brouwerijwereld. Alleen
iedere streek heeft zijn eigen favo-
riete bieren. In Düsseldorf drink je
een Alt, in Keulen een Kölsch. Mooi
lichtgekleurd bier, wat minder hop-
pig dan de nieuwe lichting bierma-
kers nu vaak brouwen.”

Hoewel geboren in getogen in
Zaandam hebben Elian en zijn broer
Ralph Duitse wortels. Overgrootva-
der Blaes vestigde zich in 1920 als
economisch vluchteling in de Zaan-
streek. Er was hier tenminste werk
genoeg. Grootvader Egon Blaes
maakte dertig jaar later naam in de
confectie-industrie. „We gingen al-
tijd naar Duitsland op vakantie,
wandelen in de bergen en na afloop
altijd een ’helles’ bier. Daar komt de
eerste liefde vandaan.”

In je gezicht
Liefde vond hij later ook in Düssel-
dorf, waar de familie oorspronkelijk
vandaan komt. Zijn Duitse vriendin
kan echter niet aarden in Nederland
en Elian gaat mee terug. Daar werkt
hij in restaurantkeukens, al is het le-
ven er ook niet helemaal ideaal. ,,In
Nederland zeggen ze in je gezicht
wat ze van je vinden, in Duitsland
achter je rug. Dat ging mijn vrien-
din tegenstaan.’’

Ongebonden als zij toen waren,
trok het stel naar Spanje; naar Barce-
lona, naar Mallorca en weer terug
naar Barcelona. Opnieuw werkte
Elian in restaurant- en strandkeu-

kens. Nu was het Elian die heimwee
had, dus terug naar Nederland. Zij
het alleen, want zijn vriendin had in
Barcelona wel haar nieuwe thuis ge-
vonden.

Catering
„Ik ben terug in Nederland in 2017
voor het eerst mijn eigen bier gaan
maken. Het leek mij wel leuk om op
je verjaardag je eigen bier te schen-
ken. Ik werkte op dat moment in de
keuken, deed cateringopdrachten
en gaf kookworkshops. Op Mallorca

had ik nieuwe ervaringen opgedaan
met kruiden en vegetarisch koken.
Die kennis kwam mij hier in de cate-
ring goed van pas. Binnen de kortste
keren zat ik op 30 tot 40 gezonde
maaltijden per dag. Ach, ik redde
mij eigenlijk best; had een nieuwe
liefde gevonden en al snel kwam ons
eerste kind.”

Van brouwen voor eigen gebruik
kwam brouwen voor familie en
vrienden. Alles nog hobby. „Ik liet
het proeven aan slijters bij wie ik wel
eens kwam en zij vroegen: ’Wil je
voor mij ook een batch brouwen?’ Ik
vroeg om hun mening over mijn
thuis gebrouwen hobbybier, niet
om professioneel te gaan brouwen.
Die vraag zag ik niet aankomen. In
overleg met mijn broer Ralph heb-
ben we het toch gedaan en zijn we
professioneel verder gegaan.”

Luxe segment
Dat was eind 2019. Enkele maanden
later ging de coronadeur voor kook-
workshops op slot. Ook de catering
liep sterk terug, maar de biercon-
sumptie thuis steeg. „We hebben
meegelift op het stijgende thuisge-
bruik in het luxe segment.’’

’Eerste bier’ is de Blaes Gold, ge-
positioneerd als een Zaanse ’Helles’
(4,8 procent). De ’tweede’ is Blaes
777, een tripel (7,7 procent), maar
met Belgisch abdijgist, Duitse mou-
ten en Sloveense hopsoorten. Er
komt ook nog een bockbier aan, ge-
naamd ’Cabron’. Favoriet van Elian
is nu al de Blaes Red, nog niet ver-
krijgbaar maar een combinatie van
’Kölsch’ en ’Alt’ en Ierse hopsoorten.
,,De eerste twee lopen zo goed dat
we ze vanwege de vraag (laten) brou-
wen en bottelen bij Berging Brou-
werij in Purmerend. De tijd van ons
30-literketeltje is echt voorbij.’’
Voor assortiment, webshop en ver-
koopadressen zie www.Blaesbeer.com.

INTERVI EW ’Helles bier drinkt zo lekker weg’

Brouwer Blaes Beer blijft
Duitse tradities trouw
Hoop Bier en Breugem
zijn de bekende Zaanse
bierbrouwerijen. Kleiner
is ’t Uurtje in Zaandam.
Maar pas op voor Blaes
Bier - spreek uit ’Blees’.
Begonnen eind 2019 kom
je ze overal tegen, van
Gall&Gall en de bierspe-
ciaalzaak tot de Spar in
Wageningen. „Het gaat
hard, heel hard”, weet
brouwer Elian Blaes uit
Zaandijk.
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