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‘Het is uniek om het brouwen
van zo dichtbij mee te maken’
Waar de familie Martinus eerst nog flyers drukte, wordt nu bier gebrouwen.
Vol in het zicht, waardoor een biertje drinken echt een beleving wordt.

SEBASTIAAN RODENHUIS

GRONINGEN ,,Mijn vader ging vroe-
ger naar Engeland en nam wel eens
een proefpakket mee naar huis om
bier te brouwen. Het idee om dat zelf
op grotere schaal te gaan doen, kreeg
de afgelopen drie jaren vorm’’, ver-
telt Albert-Jan Swierstra. ,,Toen pakte
ik samen met mijn broer het hobby-
brouwen op.”

Aan de Kostersgang in Groningen
opent Swierstra een brouwerij. Er
staat nu een installatie die tot 1000
liter bier per keer kan produceren.
Nogal een omschakeling, want eer-
der dit jaar stond er nog een druk-
pers in het pand. De naam van Swier-
stra’s vorige bedrijf, Het Grafisch

Huis, staat zelfs nog met stickers op
de deuren geplakt. ,,Als drukkerij
hadden we last van de crisis en de di-
gitalisering. Het werd steeds minder
rendabel”, zegt Swierstra. ,,Dat wat
vroeger een flyer was, is nu een Face-
book-advertentie”, stelt zoon Mar-
tijn Swierstra.

De bierbrouwerij, waar de laatste
puntjes nog op de i worden gezet, is
alweer de derde onderneming van
de 60-jarige Swierstra. Twintig jaar
geleden nam hij een drukkerij over
en daarvoor had hij een fotografie-
bedrijf. De overgang van drukkerij
naar professionele brouwerij ligt
misschien niet voor de hand, maar
het idee om voortaan bier te brou-
wen was snel geboren. Het was een

jeugddroom van Swierstra om een
bedrijf vanaf de grond op te zetten.
,,Toen het wat minder ging met de
zaken, keken we wat we nog meer
met het pand konden doen. We zijn
thuis gaan brouwen om te kijken wat
mogelijk is én wat we leuk vinden”,
zegt Swierstra.

Martijn neemt het brouwproces
op zich, terwijl zijn vader de leiding
heeft over de verbouwing van het
pand en de administratie bijhoudt.
Moeder Henriëtte Tukkers onder-
houdt de contacten met de horeca.
Het is een familiebedrijf. ,,De naam
Martinus verbindt ons aan de stad
en we hebben vanaf het dakterras
uitzicht op de Martinitoren. En onze
zoon wordt door vrienden ook nog

eens vaak Martinus genoemd”, zegt
Tukkers lachend.

Het drinken van een biertje in
brouwerij Martinus moet een bele-
ving worden, een attractie zelfs. ,,Je
kunt een biertje bestellen en van bo-
venaf het brouwproces meemaken.
Het is uniek dat je daar zo dicht bij
staat”, vertelt Martijn trots, terwijl
hij naar boven wijst. Belangstellen-
den kunnen vanaf zaterdag terecht
voor een echt Gronings biertje. En de
koelkast verraadt dat niet alles om
bier draait: er is ook wijn, en natuur-
lijk koffie en fris. Voor de Bob.

Vandaag en morgen is er een proeverij
van 17.00 tot 19.00 uur. Opgeven kan
via www.brouwerijmartinus.nl.

‘Het is uniek om het brouwen
Martijn Swierstra, Henriëtte Tukkers en Albert-Jan Swierstra (vlnr) drinken een zelfgebrouwen biertje in hun nieuwe brouwerij. FOTO CORNÉ SPARIDAENS


