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Drukker wordt brouwer
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Drukker wordt brouwer
Twintig jaar lang werd er papier bedrukt in de Kostersgang
in de stad Groningen, sinds kort komt er bier uit de voor-
malige drukkerij.
FRITS POELMAN

GRONINGEN Boekdrukker Albert-Jan
Swierstra (60) heeft zijn Grafisch
Huys aan de Kostergang in de Gro-
ninger binnenstad omgetoverd tot
een professionele bierbrouwerij. Het
moet een toeristische attractie wor-
den.

Zoon Martijn (26) heeft de papie-
ren van bierbrouwer gehaald en be-
waakt het geheim van de smid: het
recept waarmee stadsbrouwerij
Martinus de boer opgaat. De eerste
varianten – blond, bruin en pale –
zitten in de fles en de fusten. ,,Pils
maken we niet,’’ zegt Henriëtte Tuk-
kers. ,,Martijn doet het samen met
mijn man, die net als zijn broer al ja-
ren hobbybrouwer is. Martijn was al-
tijd al geïnteresseerd en aangezien
het met drukkerijen niet goed gaat,
hebben we de ommezwaai gemaakt.
Met name in de Randstad zijn lokale
brouwerijen ontzettend populair.’’

De drukpers verliet in maart na
twintig jaar het pand, dat daarna vol-
ledig is omgebouwd tot proeflokaal.
,,Het is de derde bestemming van het
gebouw, een van de eerste industri-
ele gebouwen van na de oorlog. De
firma Nanninga van de Calmix-ka-
chels produceerde hier sloten en
deurkrukken. De bovenste twee eta-
ges waren voor opslag. Daar hebben
wij nu een proeflokaal van ge-
maakt.’’

Overburen – de brouwerij staat te-
genover het politiebureau – waren
de eersten die deze week alvast de

proef op de som namen op de boven-
verdieping. Op de eerste etage wordt
nog hard gewerkt om de ontvangst
van gasten mogelijk te maken. Daar
is bijna het hele brouwproces in één
oogopslag te zien.

,,Het hele pand is als het ware
open gegooid zodat iedereen boven
op het brouwproces zit. We zijn de
eerste stadsbrouwer in Groningen
die er op die manier een toerische at-
tractie van maakt. We brouwen drie
dagen per week, maar zijn straks alle

dagen open voor bezoekers en gezel-
schappen.” Die worden ontvangen
tussen 14.00 en 20.00 uur.

Brouwerij Martinus gaat in okto-
ber open en presenteert zich voor
het grote publiek met een buitentap
op het Damsterplein op de Dag van
de Duitse Eenheid (die gehouden
wordt op 3 oktober). Een dag eerder
doet Martinus met de andere stads-
brouwerijen Bax Bier en de Gro-
ningse Kromme Jat mee aan het Ok-
toberfeest bij EMG Faktors.

Albert-Jan Swierstra legt uit hoe het bier wordt gebrouwen. Op de achtergrond
zoon Martijn. FOTO DVHN


