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In Ierland is bier meer dan een drankje. 
Het is vooral een sociaal fenomeen 
waarbij je lief en leed deelt met elkaar. 
Dat gold ook voor de manier waarop 
James J. Murphy in de Corkse samenleving 
stond. Hier de Murphy story.

STUKJE GESCHIEDENIS
James Jeremiah Murphy (1825 – 1897), oudste 
van 15 kinderen, begon zijn carrière in het 
familiebedrijf Midleton Distillery in Cork. Nadat 
hij daar z’n sporen had verdiend, begon hij 

samen met broers William, Jerome en Francis 
een eigen onderneming onder de naam James J. 
Murphy & Co. Ze namen enkele oude gebouwen 
van de voormalige Cork Foundling Hospital over 
en stichtten daar de Lady’s Well Brewery, naar 
de gelijknamige waterbron in de nabijheid van 
de gebouwen. Met het brouwen van ale speelden 
ze in op de grote vraag naar een alternatief 
voor sterke, gedestilleerde drank zoals whiskey. 
Met succes. Want de brouwerij verkocht meer 
dan 100.000 vaten per jaar onder het 40-jarige 
bewind van James J. Murphy. Door het gebruik 
van alleen de allerbeste ingrediënten werd 
Murphy’s in Ierland al snel een begrip. Vooral 
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stout, het zwarte biersoort was niet meer aan 
te slepen. Buiten Ierland kennen we Murphy’s 
vooral van Irish Red. Een heerlijk premium ale 
die doet denken aan ons amberbier. Het heeft 
een lichtrode kleur en is niet zwaar. De zachte, 
verfrissende afdronk maakt Irish Red ook 
populair bij vrouwen.

BIER MET VEEL SMAKEN
Murphy’s is iets milder van smaak dan het 
product van concurrent Guinness. Met een 
minder bittere nasmaak. Naast de Irish Stout, 
brouwt Murphy’s ook Irish Red Beer. Een lager 
bier dat het dichtst ligt bij een biertje zoals we 
die in Nederland drinken. 
Er werd begonnen met het brouwen van Lady’s 
Well ale. Op dit recept is de receptuur voor 
Murphy’s Irish Red Beer gebaseerd. Een Iers 
speciaalbier met een mooie roodgouden kleur. 
De markt werd veroverd en vanaf 1880 was 
Murphy marktleider met Irish Stout in Cork. 
Murphy’s bleef maar groeien en de brouwerij 
werd met nieuwbouw uitgebreid. Vanaf 1978 
ging Murphy’s ook Heineken Lager brouwen 
voor de Ierse markt. Dit werd een groot succes, 
waarna Heineken de brouwerij in 1983 overnam 
onder de naam Murphy Brewery Ireland Limited. 
Nu is de Murphy Brewery de meest moderne 
en snelst groeiende brouwerij in Ierland. Niet 
alleen in eigen land doet Murphy’s het goed, 
ook in het buitenland is het merk bekend als 
leverancier van speciaal bier. Het merk is in 
maar liefst 67 landen te verkrijgen, waaronder 
Nederland.

MURPHY’S  SOCIALE GEZICHT 
In Ierland is bier meer dan een drankje. Het 
is vooral een sociaal fenomeen waarbij je lief 
en leed deelt met elkaar. Dat gold ook voor de 
manier waarop James J. Murphy in de Corkse 
samenleving stond. Een goed voorbeeld van 
zijn bijdrage aan de maatschappij, was de 
manier waarop hij gedupeerden van de Munster 
Bank in 1885 redde van de ondergang. De 
bank kwam in zwaar weer en was niet meer in 
staat om rekeninghouders en crediteuren te 
betalen. James Murphy nam met enkele andere 
zakenlieden de restanten van de puinhoop over 
en begon een nieuwe bank. Door groot zakelijk 
inzicht wisten ze zo alle schulden volledig af te 
lossen, inclusief rente. En daarmee werd een 
enorm maatschappelijk drama afgewend. James 
J. Murphy werd overladen met dankbetuigingen. 
Sindsdien is de naam Murphy’s een begrip in 
een groot deel van Ierland. 

CORK EN MURPHY
De Murphy’s Brewery is beeldbepalend voor de 
stad. Dat Heineken sinds 1983 eigenaar is van 
de brouwerij blijkt uit het feit dat de naam van 
de Nederlandse bierbrouwer levensgroot op de 
buitengevel prijkt. Cork is een oude stad, met 
stadsrechten die teruggaan tot de 13e eeuw. Er 
zijn bewijzen gevonden van een klooster welke 
gesticht werd door Sint Finbar uit 1172 . De 
stad is door de eeuwen heen telkens opnieuw 
opgebouwd na aanvallen van onder andere de 
Vikingen en Noormannen. De stad heeft nog 
steeds delen van een stadsmuur, en tijdens de 
Ierse burgeroorlog was de stad tijdelijk bezet 
door Republikeinse troepen’’
Cork is de op twee-na-grootste stad in Ierland. 
Het is ook de hoofdstad van County Cork. Het 
ligt in de provincie Munster, aan de zuidkust 
van het eiland. De rivier de Lee stroomt door de 
stad, het grootste gedeelte van de stad ligt op 
een eiland in de monding van de rivier, voordat 
deze in Lough Mahon en daarna in de haven van 
Cork stroomt. De haven is een van de grootste 
natuurlijke havens ter wereld. De stad is een 
belangrijke Ierse zeehaven. 

MURPHY’S QUIZNIGHT
Ook in het buitenland heeft Murpy’s een grote 
naam, zij het in het ene land groter dan in 
het andere. Wat Nederland betreft zou het 
allemaal wat beter kunnen. Dat vindt ook 
Patrick Bogema. Om meer bekendheid te geven 
aan Murphy’s heeft hij een evenement opgezet 
dat steeds in meer pubs wordt gespeeld, de 
Murphy’s Quiznight. Met dit evenement brengt 
de Purmerendse kroegbaas leven in de Ierse 
brouwerij. 
Nederland kent een grote Ierse gemeenschap. 
Voor de Ier die even de deur uit wil ‘for a pint 
in the pub’ is het behelpen in Nederland. 
Onze ‘kroegtraditie wil dat je gericht naar het 
café gaat  en, wanneer je met vrienden hebt 
afgesproken, pas naar binnen gaat wanneer 
het gezelschap compleet is. Ook in de kroeg is 
volgens Bogema veelal ‘een ieder op zichzelf’ en 
wordt er nauwelijks een woord gewisseld. 
Patric Bogema is eigenaar van de Ierse pub 
Celtic Inn in Purmerend. Geboren in Ierland uit 
een Nederlandse vader en een Ierse moeder 
voelt hij zich op en top Ier. Na zich eenmaal in 
Nederland te hebben gevestigd miste hij het 
echte Ierse publeven en ging dan ook een aantal 
keren terug naar zijn geboorteland op ‘op te 
laden’. Het verschil tussen het kroegleven in 
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Cork heeft een ieder wat 
te bieden, niet alleen 
pubs! De stad was in 
2005 zelfs culturele 
hoofdstad. Informatie 
via www.corkkerry.ie en 
www.cork-guide.ie 

TIPS
Wie een gokje wil 
wagen kan terecht op 
de Cork racecourse. De 
komende races vinden 
plaats op 9 september, 
20 en 21 oktober, 
4 en 18 november 
tussen 14 en 17uur. 
www.corkracecourse.ie

Blarney Village en Castle 
ligt een kleine 10 km 
ten noordwesten van 
Cork. In de ruïne bevindt 
zich, dat is althans de 
legende, de beroemde 
Stone of Eloquence. Doe 
als duizenden voor u en 
kus de steen dan …
www.blarneycastle.ie 
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Nederland en de sfeer in een Ierse pub was een 
ware cultuurschok voor Bogema. ,,In Nederland 
word je met de nek aangekeken wanneer je 
alleen bent. In Ierland sta je na binnenkomst al 
na vijf minuten al met elkaar te praten. Daarom 
wilde ik met mijn pub laten zien dat die typische 
Ierse cultuur hier ook mogelijk is”.
Een van die activiteiten die hij in zijn pub 
organiseert is de Murphy’s  Quiznight. Deze quiz 
is in 1999 ontwikkeld door  Sander Michelsen 
van Pubtrivia en wordt door het Ierse biermerk 
gesponsord. De basis is de quiz zoals die in 

Ierland wordt gespeeld. Daar ziet men de 
pub als een verlengstuk van de huiskamer 
waar gezelschapsspellen heel gewoon is. Voor 
Nederland zijn de spelregels wat aangepast 
zodat je in teamverband kunt spelen. Als je 
een bepaald aantal punten hebt gehaald  ga 
je verder naar de volgende ronde en kan je 
uit eindelijk in de finale belanden. Al vanaf 
het begin is er grote belangstelling voor de 
Murphy’s Quiznight.

Informatie: www.murphysquiznight.com

41


