
Bier niet meer gebrouwen sinds 1966, opnieuw verkrijgbaar sinds 8 december

De enige échte Kerel is er weer!
Temse heeft iets met bier. Afgezien van een rijk verleden aan brouwers, herbergen 
en spijshuizen kan Temse ook nu bogen op een stevig potentieel. Ouderdoms-
deken is Cuvée de Briqville (°1950) van Van Goethem (Steendorp). In 1997 ging 
de bierproeversvereniging De Objectieve Kaaischuimers van start en zij intro-
duceerde Fretalop. In 2000 werd op de Velle gestart met Velleneir, sinds begin 
dit jaar - als Velleneir 125 - aan zijn 3de generatie toe. Brasserie De Gulden Cop 
lanceerde 3 blijvers: Blond en Donker Copke van ‘t Vat en Temse Tripel. Dran-
kencentrale Hinderdael pakte uit met Kaailopersbier. Brouwerij VBDCK (Tielrode) 
zorgde voor de meest ophefmakende gebeurtenis met de wedergeboorte - na 51 
jaar - van De Kerel. Eerder dit jaar bracht de brouwerij 7 varianten op de markt, 
maar de kers op de taart kwam er op vrijdag 8 december jl. met de wederge-
boorte van de enige échte originele Kerel.

Van brouwerij Orlay en Van Haevermaet over Verbeeck(-Back) tot VBDCK

Joseph Orlay, oorspronkelijk zoutzieder, werd brouwer in de jaren 1860 en 
deelde spoedig het gebouw met brouwer Celestinus Van Haevermaet. In 1908 
kocht Jos Verbeeck de brouwerij-Van Haevermaet, in 1924 gaf hij de fakkel door 
aan zijn zoon Jules en echtgenote Laura Back, vandaar de nieuwe naam Ver-
beeck-Back. In 1930 pakten zij uit met een bier van hoge gisting, dat geschiede-
nis zou schrijven: de Kerel. De brouwerij was ook bekend voor zijn lage gisting-, 
tafel- en kriekenbier. In 1966 werd het brouwen stopgezet en vervangen door 
een drankenhandel.
In 2013 stierf de laatste bewoner van het pand en werden de woning en de 
brouwerij te koop gesteld. De familie De Cock kocht het complex aan, met de 
bedoeling er opnieuw een brouwerij te starten. En zo geschiedde. De brouwerij 
VBDCK (afkorting van Verbeeck Back De Cock) sloopte, renoveerde, bouwde bij 
en installeerde een hedendaagse brouwerij. Het complex omvat ook een winkel 
en een feestzaal (max. 100 personen).
VBDCK wordt geleid door een triumviraat: vader Philippe, dochter Charlotte en 
zoon Jozef De Cock. Deze laatste is de brouwer. 

De Kerel

Niet enkel de gebouwen werden nieuw leven ingeblazen, ook het Kerel-bier her-
rees. In juni jl. lanceerde VBDCK 6 varianten, in oktober gevolgd door een 7de. De 
brouwerij wilde echter ook de échte Kerel opnieuw tot leven brengen. Tijdens de 
renovatie waren in de oude gebouwen duizenden lege, maar ook 2 volle flesjes 
Kerel-bier gevonden. Eén daarvan wordt nu in de brouwerij als een relikwie 
bewaard in een schrijn, het andere werd aan de universiteit van Gent geanaly-
seerd om het gist-DNA te achterhalen. Uit de analyse bleek dat de oude gist nog 
leefde. Diezelfde gist wordt nu gebruikt om de herboren Kerel te brouwen. Het is 
een donkerblond bier van 6,5% met een zachte smaak.
De jonge brouwerij draait intussen op volle toeren. Het afzetgebied bestrijkt heel 
ons land, in januari zijn de eerste leveringen voorzien in Nederland en Brazilië, 
onderhandelingen zijn aan de gang met Spanje, Italië, Luxemburg, Engeland, 
USA en Rusland. 
Philippe en Charlotte De Cock namen in september jl. deel aan de Temsese han-
delsmissie naar China en die trip liet sporen na. Het bezoek aan een sake-fabriek 
in Suqian heeft geleid tot een proefproject, waarbij een combinatie van bier en 
sake wordt voorzien. Wordt het project gunstig geëvalueerd, dan wordt de pro-
ductie exclusief voor China.  

Info

Verbeeck-Back-De Cock Brewery bvba, Antwerpse Steenweg 12, Tielrode, tel. 
0474 57 58 78, e-mail: nomonks@vbdck.be, website: www.vbdck.be, facebook: 
VBDCK en KerelBeers, instagram: kerelbeer en VBDCK.
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De burgemeester en Charlotte en Jozef 
De Cock met de herboren Kerel.
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