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Gerstenat, flessenhals, kroonkurk…
Er zit een restje op haar onderjurk.
‘n Restje van zijn krullend zwijnenhaar,
maar vooral een prachtexemplaar
van ‘t schuim van de Qantelaar
Zij nu prikkelbaar,
Hij:
onnavulBAAR
ROEPEND
GODMILJAAR!

O

mdat ik mezelf de titel van beroepsdrinker en -verteller gaf, kan ik niet
anders dan U, de proever, te verhalen
van dit prachtvol product, een gelukzalig
gerstenat zonder gelijke, dragend de
naam ‘De Qantelaar’. Niemand hoorde ooit
van dit betekenisvol bier dat drinkers tot bekentenissen dwingt en waarvan de legende begint in
een aardbruin dorpscafé op de kasseibaan van de Noordzee naar ‘t Heuvelland, niet zo ver van de
IJzerweg tussen ‘t armzalige Brugge en ‘t pretentievolle Kortrijk. We vonden de kroeg toevallig op
één van onze lustexpedities, zoekend naar het ultieme vocht vol variatie.
Let op, het verhaal van Q is even troebel als z’n locatie: een onbestemd dorpscafé, het op heden
verdwijnend drankhuis waar het gelukzalige gemeenteleven zijn gewone gang gaat, in een
centrumsteeg vol bedrijvigheid en langs de overzijde het lommervolle parochieplein, waar de goudgele
schijf de schaduw van de kerkhaan op de witgekalkte cafégevel achterlaat, een gevel met een stuntelig
uithangbord met aftandse letters, in dit geval een Q, een A, een scheef hangende N die op een Z
geleek, gevolgd door de T, een E, een L en een dubbele A en eindigend met een roesterige R. Reisgidsen
benoemden de plek als ‘de Qaztelaar’ terwijl de dorpers zoekende toeristen die naar de plek vroegen een
spraakgebrek toeschreven – de reisgids kregen die parochianen nooit te lezen. De klinkelende bel bij het
binnenkomen verraadde je herkomst: in de schuchtere kling of de assertieve klingelingeling klonk je
bezoekersfrequentie.
Achteraan op de hete koer bood een notelaar tegenwicht voor de geur van het urinoir. Het interieur
getuigde van vaten vol levenskunst, uit tijden dat droge kelen klapkes deden en mensen bijna alles
tegen elkaar vertelden, ja, bijna alles want boven de toog hingen waarschuwende woorden: ‘Hier
vloekt men niet, God ziet u’. En inderdaad, hier zag God ons, al waren we er ons op dat moment niet
ten volle bewust van, noch wisten we om welke God het ging... We zochten ons een weg, aanvankelijk
staande op de plankenvloer en daarna zittend in de doorlopende rood fluwelen banken aan de zijkant
met de strak uitgelijnde tafels ervoor en bestelden het beste dat de taverne ons kon bieden terwijl we
keken naar de vrouwentongen op de granieten schoorsteenmantel, erboven de geglazuurde tegels en
een verkleurde reproductie van ‘De arenlezers’ van de negentiende-eeuwse schildergrootmeester JeanFrançois Millet, het kanten gordijntje dat het zonlicht zeefde, de bakjes met bierkaartjes op geruite
tafelkleedjes en asbakken met een print van een vergeten biermerk. Jawel, het was daar, in die prettig
fossiliserende gelagzaal dat de eigenaar, een bekwame en exclusieve bierhandelaar met een sikkebaard
ons opmerkte en verwelkomde met één van zijn allerlaatste flessen moeilijk te klasseren en dateren
schuimbaar vocht, opgerakeld uit zijn kerker, een fles met een verleden, met een historie half zo oud als
het tricolore vaderland. Niet voor niets prijkte een mysterieuze volzin bij het eeuwenoude trapgat naar
zijn catacomben waar hij ons -exclusief- mee naar toe nam:

Q

antelaar… Wij met ons vieren wreven de zanderige slapers uit onze ogen en namen weerom
uitgebreid de tijd om het tafereel van zoveel gelikkebaar en (t)overspel te bestuderen, om
vervolgens het goedje vol gevaar te analyseren teneinde het zelf te produceren. Na jaren
van ongeduld, loodzwaar, zoekend, vonden wij de formule van dezen Qantelaar, geen
dubbel, geen tripel maar een quadrupel voorwaar, een dartel afrodisiacum en een prima
handelswaar! Als bottelaar van dit bronstige bier gaf Bacchus ons de titel ‘Bewaker van het Belgische
Bierpatrimonium’, het was niet alleen schoon gebaar, we kregen daarbovenop permissie om zonder
doodsgevaar eeuwig en altijd zat én geil te zijn. Zonder doodsgevaar,
dat leek ons wel wat en we schreven er
-ietwat canardDe laatsten van ‘t alfabet, XYZ
een lofdicht
en nog een kwartet of twee,
over.
zaten drinkend in ’t estaminet.
Zich lavend aan een vat Qantelaar!
Bolle O tapte lol en goot zich eivol,
en keerde huiswaarts als waggelaar...
OoOoO° Qantelaar, zong O lallend,
had ik maar de status van een Q,
die laat zich groeten met het letterwoord U,
als ‘n heer met buishoed & stok: onkantelbaar!
Geen oude P zoals mijn buur,
hij zal de hoge hoed heffen,
bij dit halfvloeibaar hallucinogeen treffen,
op dit mistige uur.

Hoe minder
weet over Den Qantelaar,
hoe eenvoudiger ’t verklaar

Morgen SRT. SRT?
Morgen is er thee, dat valt mee.
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We keken ernaar en hielden het degusteerglas
tegen de flikkerende fakkels op kandelaars,
batch
we namen eindeloos de tijd om onze hoofden
te kantelen en de geuren er in te verankeren,
Ten minste houd
houdbaar
oudbaar tot 5 jaar
aar na botteldatum.
bottelda
ttelda
ldatum
tum.
tum
notitieboekjes vol schreven we: smaken, geuren,
formules, hypothetische recepten… om daarna
uitgebreid te proeven, beginnend met een zuinig nippen, daarna gulziger tot onze papillen
explodeerden van smaak. We voelden hoe het vocht via een geheime tapkraan in onze hersenpan
druppelde. Geen knipperlicht bracht die in staat van paraatheid. Integendeel. Een onbekende stemmige
roes ving het vocht op en liet het almaar problematischer binnensijpelen tot dat resulteerde in een
dijkbreuk die ons dol geslagen hoofd overhoop haalde van drankzucht.
Dit biertje was geen presentexemplaar, maar kant en gaar, startklaar en gebruiksklaar, klinkklaar en
drinkbaar! ‘Serveer ons er een dozijn en laat iedereen in het café meedrinken’, riepen we tegen de
waard, die nu zijn ware gelaat toonde. We zwalpten en zongen. Trallallallie, Trallallalloo, Trallallallaa,
Trallallalluu! In hallelujastemming leidde hij ons in de gedaante van Bacchus de kelder uit. Stamgasten
lachten ons in close-up toe met paarse bloemkoolneuzen op hun tandeloze gezichten, de stotteraar en
de bedelaar, de babbelaar en de dobbelaar, allen even dankbaar vanwege ons gulle traktaat. De godganse
vooroorlogse voorraad moest er aan geloven en iedereen zette zijn lippen tegen de kantelende glazen
vol stroop, de visverkoopster en de brouwersknecht, de waardin en de burgemeester, de helpster van de
slager en de notaris, de bakkersvrouw en de kelner…
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Weten of je teveel Qantelaar hebt geklonken?
Dat is pas zeker als je er nog eentje hebt gedronken.
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Een overgrootmoeder kocht de ‘bouteilles à bière’
van 75 centiliter in toen ze haar nog jeugdig
dartel voelde. Dat was even voor de laatste
lange oorlog. Ze verstopte het brouwsel tijdens
de godganse Krieg om er haar avond na avond
aan te laven, tot ze het brouwsel bij de bevrijding
zo bovenmaats beu was, dat ze het nooit meer
aanraakte. Te gierig om er de bevrijders mee te
trakteren, lieten ook haar nakomelingen het
verdachte spul links liggen. In de loop van de
halve eeuw die volgde, namen de kurkstopsels
vloeibare vormen aan, kristalliseerbaar. Het
prikkelende lager liet zich tot een diep
koperkleurig, bruinkoolachtig vocht bronzeren,
neigend naar een wijze, intellectuele teint.

Nu ben ik vrolijk, wat… verzacht.
Straks komt de dikketongbab’laar, de wauwelaar,
de sakkeraar, de strompelaar, de sukkelaar.
Een heel leven in één nacht.
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We dronken.
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Ingrediënten:
mout, tarwe, wat
ater
er, gi
gist
st, ho
hop,
p, kkan
andijsuiker
water,
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houblon,
sucre
sugar
Ingredients: malt, wheat, water, yeast, hops, su
suga
garr

lotsklaps bevonden we ons op het diepste punt van zijn wakke gewelven. Ze oogden en geurden
als een rijp eiken vat, halfduister verscholen tussen dwarsbalken opgelicht door de her en der
verspreide kaarsen. We slikten. Dit was het oord van een smokkelaar of een wichelaar, voorgeborchte. De handelaar leek me een duivelsdienaar. ‘Een sjoemelaar’ zei Jef, ‘een pingelaar’ fluisterde
Joris en ‘een zwendelaar’ klonk het uit de mond van Wouter. Al bij al hadden wij geen bezwaar. We
gingen met ons vieren zitten en namen ruimschoots de tijd om dat flesje in gelijke parten te verdelen,
stilzwijgend en onder de indruk van zoveel rijkdom in onze donkere kelken, kwetsbaar. Na al die jaren
bleek berekenbaar wat vocht verdampt en nam
de smaak in intensiteit en de alcoholvolumegraad toe, zo vertrouwde hij ons knipogend en
grijnzend, ja samenzweerderachtig, toe, terwijl
we de donkere holtes van zijn gebit stilzwijgend
opmerkten, wellicht veroorzaakt door een
overdaad van deze stroop.

En toen
kantelde
hij om.

Ai,
(een) letterlijk.
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‘t Blijft een open vraag,
sterk geurende scheten,
mijn moeder heeft het geweten.
waarom zit ik op de pot vandaag?
In alle geval, de Thouroutnaer
en de Lichterveldenaar,
‘t is een brouwsel voor allemal

En Bacchus, zichtbaar in zijn nopjes, wreef notoir met zijn lange vingers door zijn baardhaar en
veranderde met een enkel armgebaar het café in een luxe boudoir, uit de jukebox klonken zwoele
ritmes van Juliette Gréco, het biljart transformeerde hij in een dansvloeren altaar waar de vrouwen als
lichtekooien in halfopen blouses verlangend en langzaamaan hun rokken optrokken en zich etaleerden
tot iedereen aan elkaar hing, geen echtgepaar, maar een eindeloze orgie van onbedwingbaar mals vlees,
vruchtbaar strelend en hitsig als minnaars kronkelend in elkaar, onbevreesd voor enig ‘slip’gevaar. En
dan de onvermijdelijke uitbarsting, waarbij het schuim gulzig over de rand van het glas kantelde:
Logo © Bert Lelieur, tekst © Benedict Wydooghe, Maarten Wydooghe

Ook den Ardooienaar en den Koolskampenaar,
liggen met hun kater
bij wat water, onder de
appelaar.
Griezelige gedachten glijden onze katerhersenen naar de dageraad
Het reukaltaar van een maandagochtendexemplaar,
neem nu maar de Zwabberaar
zegt moeder vol wijze raad.
Zo. Qant en
klaar.
Ondertekend door een lofredenaar
en woordkunstenaar
Q

