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Rembrandt van Rijn werd op 15 juli 1606 in Leiden
geboren. Hij bracht er zijn jeugd door, ging er naar
school en kreeg er zijn opleiding tot schilder. Na een
korte leertijd in Amsterdam keerde hij terug naar zijn
geboortestad om zich als zelfstandig schilder te vestigen.
Zeven jaar later, in 1631, verruilde hij Leiden voorgoed
voor Amsterdam. Tijdens deze bierwandeling komt u
meer te weten over Rembrandt van Rijn en zijn tijd, bezoekt u Leidse cafés en proeft u bieren naar 17e eeuwse
recepten. De routebeschrijving start bij café Rembrandt
in de Morsstraat maar u kunt de route oppikken bij uw
startcafé en van daaruit beginnen met lezen.
RA=rechtsaf, LA=Linksaf, RD=rechtdoor

Café Rembrandt
Hier drinkt u:

‘Rembrandts Wit’ Van Brouwerij
Oude Rijn

Witbier, ongefilterde en ongepasteuriseerd,
zonder kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Het wordt troebel getapt samen met het
gistdepot.
Ingrediënten: ongemoute haver, tarwe en
rijstvlokken, water , hop, gist, koriander en
sinaasappelschil.
Alcoholpercentage: 5.2 %
Kleur: Goudgeel met een zuiver witte schuimkraag.
Smaak: Fris en fruitig doet denken aan een
bittere grapefruit en zoete sinaasappels

Ga als u café Rembrandt verlaat RA de
Morsstraat in. Aan het eind LA de 1e Binnenvestgracht op en dan RD de Rembrandtbrug over en RD de Weddesteeg in. Ga op
het Noordeinde RA en steek via de brug de
Singel over. Ga na de brug LA de Witte
Singel op. Steek ter hoogte van de Universiteitsbibliotheek LA de Singel over en ga
RD het Paterstraatje in. Ga aan het eind LA
de Doelengracht op en RA de Doelensteeg
in. Aan uw rechterhand vindt u daar in een
voormalig Koetshuis...

Toen Rembrandt werd geboren was
Leiden nog een omwalde middeleeuwse stad. Aan het eind van de
zestiende eeuw steeg het inwonertal
explosief. Leiden was na Amsterdam
de grootste stad van de Republiek
der Nederlanden geworden. De stad
heeft met eigen ogen de stadsuitbreidingen kunnen aanschouwen.

U komt door de Weddesteeg. Hier
werd Rembrandt van Rijn in 1606
geboren. Het huis is lang geleden
afgebroken. Een gevelsteen en een
standbeeld herinneren aan de locatie.

Café Restaurant Pakhuis
Hier drinkt u:

‘Nachtwacht’ van Brouwerij
Pronck

Speciaal gebrouwen ter ere van het
Rembrandtjaar 2019. Dit bier is losjes
gebaseerd op de bieren uit de tijd van
de in Leiden geboren Rembrandt van
Rijn. De grote hoeveelheid haver en
koriander geven dit bier een kruidig en
fris broodachtig karakter.
Ingrediënten: water, gerstenmout, Munich Light, Haver en Tarwemout, Hop
(Aramis,Styrian Wolf) Korianderzaad
en Gist.
Alcoholpercentage: 4.8 %
Kleur: Tweeschijn/Donkerblond.
Smaak: kruidig en fris

Het bier was in de 17e eeuw de volksdrank bij uitstek en het toezicht op de
brouwerijen was een van de dagelijkse zorgen van het middeleeuwse
stadsbestuur. Men moest voor zowel
brouwer als personeel beëdigd worden,
en nauwkeurig werd bijgehouden hoe
groot hun ketel of kuip was en
hoeveel bier gebrouwen werd. Men
mocht pas tot verkoop overgaan als
het brouwsel officieel door de bierproever gekeurd was. Die stelde de kwaliteit
vast en tevens de prijs waarvoor het
verkocht mocht worden. Het was brouwers ten strengste verboden om twee
soorten bier met elkaar te vermengen.
Als het Stadsbestuur vergaderde over
zaken die de brouwers aangingen dienden de brouwers de zaal te verlaten.

Estaminet Schommelen
Hier drinkt u...

‘Harmensz’ van Brouwerij
Leidsch Bier uit Leiden.

Ga als u Pakhuis verlaat RA de Doelensteeg in. Ga RA het Rapenburg op.
Steek LA via de Nonnenbrug het Rapenburg over en ga RD de Kloksteeg
in. Ga op het Pieterskerkhof LA, ga
met de bocht naar rechts en ga LA de
Muskadelsteeg in. Ga RA de Lokhorststraat in. Aan uw rechterhand vindt u
daar...
U komt langs de Latijnse School. Hier
heeft Rembrandt op school gezeten.

Blond haverbier met specerijen uit de zeventiende eeuw, gebrouwen ter ere van de
vader van Rembrandt van Rijn. Harmen
Gerritsz van Rijn ( vader van Rembrandt)
was mede-eigenaar van de nu verdwenen
standerdmolen De Rijn, waar mout werd
gemalen voor de bierbrouwerijen.
Ingrediënten: water, mouten, gist , hop en
enkele kruiden.
Alcoholpercentage: 5,1%
Kleur: Goud -geel
Smaak :Fris, fruitig
Ga als u Schommelen verlaat RA de
Pieterskerkstraat in. Deze gaat over in
het Pieterskerkhof. Ga LA de Pieterskerk-Choorsteeg in en ga dan RA de
Langebrug op en ga LA de Wolsteeg in.
Steek de Breestraat over ga RA en daar-
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na direct LA de Koornbrugsteeg in. Ga
RA de Botermarkt op. Ga aan het eind
LA het Gangetje op steek via de brug
de Rijn over en ga RD de Hartesteeg
in. Ga RD de Middelweg op en ga RA
de Hooglandsekerk Choorsteeg in. Aan
uw rechterhand vindt u daar in een
voormalige slagerij..

U komt over de Langebrug. Op nummer
89 woonde Jacob Isaacszn. van Swanenburgh, een vroegere leermeester van
Rembrandt. In de Gekroonde Liefdespoort naast nummer 89 woonde en
werkte de schilder Jan Steen.

Café Restaurant Scarlatti
Café de Bonte Koe
Hier drinkt u...

‘Danae’ van Brouwerij Neptunus uit Leiderdorp.

Danae , is volgens historisch recept
uit de tijd van Rembrandt. In Leiden
leefde een tijdgenoot van Rembrandt,
Sylvius genaamd. Hij is de uitvinder
van de Jenever. Danae is een figuur uit
de Griekse mythologie en een prachtig
schilderij van Rembrandt.
Ingrediënten: water, mout, hop, gist,
jeneverbessen, citroenschil, koriander
en kaneel.
Alcoholpercentage: 4.9%
Kleur: Koperbruin.
Smaak: lichtzoet, kruidig en niet bitter.
Ga als u de Bonte Koe verlaat LA de
Hooglandsekerk Choorsteeg weer in
en ga RA de Middelweg weer op. Steek
schuin rechts het plein voor de Hooglandse kerk over en ga RA de Nieuwstraat in. Ga onder de Burgpoort door
en ga RA het Vandersterrepad op. Ga
aan het eind LA de Oude Rijn op en ga
aan het eind RA via de Sint Jans brug
de Donkersteeg in. Ga aan het eind
LA de Haarlemmerstraat in. Ga LA
de Stille Mare op. Aan uw linkerhand
vindt u daar...

Hier drinkt u...

‘Rembrandt’ Saskia’ van Brouwerij EleganT uit Leiderdorp

“Rembrandt schilderde zijn Saskia met
vaste hand. Daarna een biertje,
verfkwast aan de kant.
Had men toen ook maar een Elegant.”
Ingrediënten: duinwater, bovengist,
gerst, haver en roggemout. Diverse
Hopsoorten. Enkele kruiden o.a. peper,
gember, sinaasappel, en anijs.
Alcoholpercentage: 5.%
Kleur: Blond-geel.
Smaak: volle smaak goed in balans
mooi glas bier met een bittertje in de
afdronk.
Ga als u Scarlatti verlaat LA de Stille
Mare weer op en steek via de Catharinabrug de Rijn weer over en ga RD
de Catharinasteeg in. Steek aan het
eind de Breestraat over en ga LA de
Breestraat in en ga vrijwel direct RA
de Diefsteeg in. Ga RD de Langebrug
over. Aan uw rechterhand vindt u daar
verderop...

Café ‘t Gerecht
U drinkt hier...

‘Israel’ van Brouwerij Crooked
Spider uit Wassenaar.

17e eeuws Witbier.
Ingrediënten: Water, gerstemout, vloergemoute tarwe, hop, dennentoppen, gist.
Alcoholpercentage: 5 %
Kleur: Strogeel
Smaak: Licht, fris, soepel, aroma, harsachtig, dennentoppen.
Ga als u het Gerecht verlaat RA de
Diefsteeg weer in. Ga RA de Pieterskerkgracht op en ga LA de Langebrug
op. Loop deze uit en ga aan het eind
RA het Rapenburg op. Steek via het
zebrapad de Breestraat over en ga RD
het Kort Rapenburg op die overgaat
in de Prinsessekade. Ga LA via de
Blauwpoortsbrug RD de Morsstraat in.
Aan uw rechterhand vindt u daar weer
Café Rembrandt.

Bier was lange tijd de belangrijkste
drank voor de Nederlanders want
goedkoper dan wijn en zuiverder dan
water. De mensen brouwden thuis
en nog ongemout, dus dun bier met
een laag alcoholgehalte. Naast brood
en pap aten ze ook veel bonen en
peulvruchten. Van melk maakten ze
de ‘’luxeproducten’’ boter en kaas.
Producten die alleen de welgestelden
zich konden veroorloven. Dat gold ook
voor vlees: voornamelijk rijke mensen
aten dit.
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In de 16e en 17e eeuw waren er wel
tussen de 40 en 50 brouwerijen gevestigd binnen de Leidse stadsmuren! Sterker nog, al het bier werd ook binnen de
stadsmuren opgedronken.

WWW.BOKKENWANDELING.NL

GROEPSWIJZER.NL
voor al uw groepsuitjes

Deze Bierwandeling wordt georganiseerd door:

Groepswijzer.
nl organiseert de
GROEPSWIJZER.NL
leukste groepsuitjes in Leiden,
Delft, Haarlem, Den Haag, Gouda, Dordrecht,
Amsterdam, het Groene Hart en
de Zuid-Hollandse kust. Originele
concepten zoals bijvoorbeeld het
Stadsganzenbord, de Bitterballenbiertocht, de Broodje Aap wandeling
in combinatie met een grondige
kennis van stad en streek garanderen
de kwaliteit van uw uitje. Voor de
leukste puzzeltocht, de beste restaurants, de meest originele workshops,
de beste rondvaartboten, de meest
gastvrije gidsen en het meeste plezier
bent u bij Groepswijzer.nl aan het
juiste adres!
voor al uw groepsuitjes

Groepswijzer.nl
071-5235530 - info@groepswijzer.nl
www.groepswijzer.nl

Mede dankzij de jaargetijden blijft het
aantrekkelijk om bierbroeverijen te houden. Een bierproeverij voor liefhebbers
van speciaalbieren die gebrouwen zijn
bij kleine Nederlandse bierbrouwerijen,
de zogenaamde streekbieren. Ontdek
dat bij een bierproeverij van Bas Koster.
Tijdens de bierproeverij vertelt Bas ‘op
eigen wijze’ enthousiast en met passie
over bieren. In een unieke sfeer proeft
u de bijzondere smaken van bieren. De
bierproeverij is bedoeld voor iedereen
die geïnteresseerd is in het ontstaan en
het proeven van pils en bieren. Na een
proeverij kunt u meer genieten van de
smaak en het drinken van pils of bier.
Neem vrijblijvend contact op met:
Bierproeverij Op Eigen Wijze
06-30374595 - info@bierproeverij-opeigenwijze.nl

Onze andere evenementen:

DE PROEFTOCHT
LENTEBIERWANDELING
ZOMERBIERVAART
BOKKENWANDELING
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