
De dog nodot de drukpers uit

hel pond werd gehoold, ziin

er goten in de vloeren von de

oude drukkerii gezoogd.
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§ M§i$it-f §§ 1oor. oud, woonde tiidens ziln

lt§e§ii"r§Íi& , Roswinkel. Een dorp vlokbii

Emmen. Somen met ziin ouders en twee oudere

broers. Ziin voder, AlbertJon, hod in die tild een

bedrilf in de dierentuin.
"Misschien ken ie dot nog wel. Als ie in de

oude dierentuin binnenkwom, werd er een foto

von ie gemookt. Die kon ie kopen zodro le de

dierentuin verliet." De drukkerii woor Albert

Jon de fotohoesies liet drukken ging foilliet op

het moment dot de pochtove-reenkomst met de

diereniuin ofliep. Albe*Jon zog ziin kons schoon

en nom de drukkeril oon de Kosiersgong over.

Het gezin verhuisde noor de stod, woor Mortiins

moeder, Henriëtte, oon het conservotorium

studeerde. Hiizelf ging noor het Proedinius

Gymnosium.
"Moor ols ionge creotieveling log me dot niet,"

geeft hii toe. Hii wilde muziek moken. En voor
muziek moken hod ie geen gymnosium nodig.

Hil stopte over noor de hovo, op de Vriie School.

"Een school voor vriie geesten," zo omschriift hii

het zelf.

No het ofronden von de hovo, schreef Mortiin

zich in voor de opleiding Compositie en

Productie bii de Hogeschool voor de Kunsten in

Utrecht. Het studentenleven trok ziin oondocht.
"En doorbii komt, dot ik een beetle tegen de

vroog oonliep: 'ls dot wel wot ik wil?' lk hod

ombitie om muzikont te worden, niet om een

productiestudio te hebben."

Aon de Kostersgong, tegenoverhet politiebureou en noosteen studentenhuis,

stoot brouwerii Mortinus. ln een monumentool en industrieel pond. Aon de

rond von het stodscentrum, enigszins verscholen en misschien snel over het

hoofd gezien: Moor in de top 5 von beste ottrocties von TripAdvisor, een

plek die ie gezien moet hebben tiidens ie bezoek in Groningen. Wont noost

brouwerii, is Mortinus ook een cofé en een restouront woor ie ols stodier

of toerist von lekker bier, goed eten en gezellige muziek kunt gen[eten.

Mortiin Swierstro, de hoofdbrouwer en sinds ionuori von dit ioor enige

eigenooi von de brouwerii, heeft in iets meer don viiÍ ioor tiid somen met

ziin fomilie Mortinus op de koort wefen te zetten. En wot betreft Mortiin bliift

het door niët bii.

Nodot hii tussentiids ol eens met de opleiding

gestopt wos, om de wereld rond te reizen en met

zijn voder te werken in de drukkerii, stopte Mortiln

no twee ioor studeren definitief met de opleiding.

Ziin voder en oom woren in die tild in hun ,keuken

met bierbrouwen begonnen. Mortiln ging meedoen

en werd door hei brouwen gegrepen. "De smoken.

Hel proces. Geweldig," vertelt hii enthousiost. "Bier

en muziek. Het is een wetenschop, moor ook een

kunst. Je kunt er een hele wetenschop op losloten.

Moor le kunt niet zeggen of iemond iets mooi of

Iekker vindt."
Hil hod het brouwen snel onder de knie en wilde
door groog meer mee doen.
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Het roer om
Door digitolisering en bezuinigingen in de

cultuursector, kregen drukkeriien in heel

Nederlond sieeds minder opdrochten. Ook bii

AlberiJon liepen de inkomsten vonof 2009 snel

terug. Om een foillissement te voorkomen, moest

het roer om. "Miin voder zocht doorom een

nieuwe bestemming voor het pond. En ik zocht

een nieuwe toekomst," zo vot hii somen.

"Miin voder deed in die tlid drukwerk voor
Moollusi. Een von de zwore iongens wos onder
de indruk von het mooie pond. Volgens hem zou

een bierbrouwerii er niet in misstoon," verteli

hii. Dot leek het iuiste idee op het luiste moment.

Tildens een zeiltocht noor Engelond hebben

Albert Jon en Mortiin ife knoop doorgehokt en

het besluit genomen om somen met Henriëtte

een eigen brouweril te beginnen.

Vqn drukkerii noor brouwerii
Nodot Mortiin de StiBON-opleiding
Bierombossodeur I en een cursus oon de

Universiteit Gent heeft gevolgd, en nodot

hii ervoring heeft opgedoon bii Moollust

en De Scheldebrouwerii, heeft hii de eigen

holfoutomotische brouwinstollotie somen mei

ziln voder en de Belgische ketelbouwer Coenco

ontworpen. Vonwege het monumentole pond

een uitdogend e puzzel. "lk zog op YouTube een

filmpie von een Amerikoonse brouwerii. Met viif
getoÍoeëerde en beboorde kerels, die ollemool
zwore zokken mout over hun schouder droegen.
Toen docht ik, het ziet er ollemool hortstikke

stoer uit, moor het kon gemokkelliker."

Zo ziin, de dog nodot de drukpers uit het pond

werd gehoold, goten in de vloeren von de oude

drukkerii gezoogd. Door deze goten wordt het

mout noor de tweede etoge getokeld om door ïe

worden geschroot. En de bottelliin op de begone
grond is in een U-vorm geplootst. "Hierdoor kon

ik, ols er niets fout goot, een tiidie in miin eentie

de bottelliln bedienen," licht hii toe.

ln een holf ioor tiid hebben Mortiin en ziin ouders

de verliesli;dende drukkerii omgetoverd in een

operotionele brouwerii met cofé en restouront.

En doorop is hii best trots. "We hebben elke

vierkonte centimeter benut. Met de kennis

von nu, hodden we het niet onders gedoon,"
glunde* hii.

De opening
ln het noioor von 20,l5 opende brouwerii

Mortinus hoor deuren. Anders don de 'soft

opening' in oktober von 20'l 5, toen slechts één

stel de brouwerii kwom bezoeken, kwom tildens

de grote opening een moond loter olsnog een

groot publlek op de jonge stodsbrouweril of.

"Het wos een groot succes," blikt Mortiln terug.

Hii heeft in het begin veel moeten leren. Voorol
in de bediening. "Horeco is ook een vok oport,"
verzucht hii. Ziin beginnersfouten verhinderden
niet dot de bezoekers bleven komen. Personeel

werd oongenomen om in de bediening en in de

keuken mee te helpen. No een holf ioor werden

de bitterbollen en blokies koos oongevuld

met een overzichteliike menukoort met goede
gerechten.

Muziek in en buiten de brouwerii
Mortiin is brouwer, moor hii bliift ook muzikont.

Muziek neemt een belongriike ploots in bii

Mortinus. Op de tweede verdieping in het

huiskomercofé stoon prominent een piono en

een d;-tofel. Als het even kon, neemt hii ploots om

een deuntie te spelen of een plootie te drooien.
ln de brouwerii hebben verschillende
evenementen plootsgevonden, zools optredens

von Eurosonic en StichtingJozz in Groningen. En

ook buiten de brouwerii Ioot Mortinus von zich

horen met de Mortinus Tokeover.



Achter de schermen

Von links boven met de klok mee:

De vriendin von Emiel, Ceres, helpi in de

keuken,

Mortiin ochter de bor,

Mortiin en AlbertJon bezig met de

odministrotie,

Mortiin bezig met de schoonmook
von de ketel.
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"Brouwerilen doen wel voker een iop-tokeover'

Don goon ze noor een kroeg en goon ze hun

bier promoten. Bii onze lokeover komt de

brouwer, ik dus, met ziin bier plooties drooien."

Trots op ziin bier
Mortiin is ïrois op ol ziin bieren, herkenboor

oon de door Kolle Wolters ontworpen etiketten.

Moor het meest trois is hii op de Mortinus

Smoked Porter. Een donker bier gebrouwen

met Duitse rookmoul en Britse turfmout. Het bier

kreeg tildens de eerste deelnoàe von Mortinus

oon de Dutch Beer Chollenge in 20,19 de

gouden medoille in de coiegorie Rookbier, en

ofgelopen ioor opnieuw brons.

Ook de drie Belgische bieren - de blond, dubbel

en tripel - ziin wot hem betreft mooi von smook.

"Ons blond bier is heel cleon. Er ziïten geen

kruiden in. Veel mensen uit industrie zeggen wel

eens dot het een flouw blondie is. Dot er iets mist'

Moor possonten, toeristen voorol, die vinden het

bier geweldig.i'

Grqqnsilo
Noost de eigen bieren, en bil gelegenheid

etiketbieren, brouwt Mortinus ook de vier bieren

von Groonsilo. Dit biermerk, in honden von de

Moripoon Groep, wordt hoofdzokeliik in de

.Jumbo-supermorkten verkocht. "Net ols ondere

huurbrouwers doen ze het liiken olsof het bier

zelf gebrouwen wordt. Moor het bier komt hier

vondoon," zo steekt Mortiin niet onder stoelen

of bonken. Met inmiddels concrete plonnen

om èen eigen horecogelegenheid te beginnen,

houdt hi1 er rekening mee dot de Moripoon

Groep op termiln het bier zelf goot brouwen.

"Het duurt zolong het duurt. Als ze besluiten om

zelf te goon brouwen, dqn houden wii copociteit

over om meer von ons eigen bier te brouwen'"

The Stones
Mortiin locht zodro gevroogd wordt noor de

Stones. Met de tentoonstelling U nzipped von The

Rolling Stones in het Groninger Museum, en de

opening in november von ofgelopen ioor, wilde

Morketing Groningen de lokole ondernemers

loten meeprofiteren. Ziin voder, een grool

Stones-fon, wilde deze kons niet voorbii loten

goon. Zo onlstond in overleg met Morketing

Groningen het idee om vier Siones-bieren uit te

brengen. De bieren werden In een hoog iempo

verkocht, totdot een oongetekende brief op de

mot viel. De Stones bleken minder enrhousiost.

Mortinus moest de verkoop stoken. "Toen begon

het gedonder. We konden gelukkig net op tiid

het etiketplokken vort'2.0O0 flesies stopzetten.

Hei is met een sisser ofgelopen." Ondonks de

ellende, kon hil drom lochen. "We stoon nu wel

bekend ols de brouwer von de Siones'"

De lockdown
Corono strooide roet in het eten. Met de eerste

lockdown, die vorig ioor inging op zondogovond

l5 moort, moesten het restouronr en het cofé

von hel ene op het ondere moment dicht. fà
rondleidingen door de brouwerii konden niet

meer worden gegeven. "Dot wos ollemool wel

even slikken," drukt Mortiin zich voorzichtig uit.

Ondonks de lockdown is Mortinus er niet minder

om goon brouwen, ook donkzil het bier von

Groonsilo. Het eigen bier verkocht Moriinus

vio de webshop. Dot nom door de octie

'support your locol' een vlucht. ln ploots von

rondleidingen door de brouweril, is hil online

proeverilen goon geven. Moor de verkoop von

het bier hod ook een keerziide. "Wot we met

het brouwen verdienden, werd gekort op de

tegemoetkoming von de overheid," legt hii uit.

Versobering vqn de horecq
De hoop wos om met het personeel no de

lockdown weer de drood op te pokken. Moor
dot pokte onders uit. "ln de zomert no de eerste

lockdown, mocht ie weer open. Moor dotwerkte

niet. Het kon voor ons niet uit." Hoewel Morlinus

zich erbii kon neerleggen om weinig om te
zetten, wilde de brouweril niet met een grote

schuld uit de crisis komen. Mortinus heeft doorom

ofscheid genomen von het horecopersoneel.

Een gemokkeliike beslissing wos dot niet.

"We weren ollemool vrienden. We hebben een

hechte bond opgebouwd met iedereen' En we

hebben er tronen om geloten," vertelt Mortiin

ingetogen.
Zonder personeel viel hii terug op ziln fomilie.

Ziln voder bleef ols vonouds rondlopen in de

brouwerii. Dot moet volgens Mortiin ook' "Als

hii stilzit, volt hii in sloop." Ziin broers, Emiel en

Vincent, gingen helpen in de bediening. Ziin

moeder en de vriendin von Emiel, Ceres, in de

keuken. En op drukke dogen springt ook de

schoonfomilie bii.

De horeco is versoberd. ln ploots von vier dogen

in de week, is Mortinus open op vriidog en

zoterdog. En In ploots von een driegongendiner

ziin ze een doghop goon seryeren. Eenvoudiger,

moor onverminderd smookvol.

Weer nqqr terug en verder
Als het even kon, wil Mortiin de

coronobelemmeringen ochter zich loten en

weer terug noor hoe het wos. Een vol restouront,

met rondleidingen door de brouweril en

muziekevenementen in heï cofé. "Door zitïen we

binnen no-time weer op," zegl hii optimisÍisch'

"Uit de os herrilst de feniks. We moeten nu

opnieuw beginnen. Moor don met de viif ioor
kennis en ervoring die we nu hebben."

Hii kiikt ook verder vooruit. "lnmiddels wordt

elke'grote croftbrouwer opgekocht door een

von de grotere longens. lk weet zeker dot, ols

ik go groeien, ze don ook goon oonkloppen."

Moor hii moet door niets von weten. "We ziin

een outonoom fomiliebedriif. Doi wil ik zo

houden. Dus opgekocht worden door een grote

brouweril is zeker niet de toekomst."

Wot wel de toekomst is? Hii noemt de

mogeliikheid von fronchise. Net zools de

Amsterdomse brouwerii De Proel onder

ondere in Groningen heeft gedoon. "Er ziin

verschillende mensen geweest die zeiden: ols ie
dit in miin stod, in Portugol, ltolië of Fronkrilk, zou

neerzetten, dot zou echt iop ziin." Moor dichter

bii huis ziet hii ook mogeliikheden. "Er komen

veel toeristen uit Emden, Homburg en Leer noor

Groningen. Zii drinken groog ons bier. Dus we

zouden het Mortinusbier noor Duitslond kunnen

brengen. Exporteren dus. Doï ben ik ook oon het

onderzoeken."
Wot betreft Mortiin ziin fronchise en export op

dit moment meer fontosie don ombitie. Moor
doormee is niet gezegd dot er geen ombitie is.

"We willen meer ziin don het biertle dot 1e in

de supermorkt koopt. En ook meer don olleen

een biermerk. Het goot om de muziek. De

gostvrilheid. De plek woor ie Mortinus drinkt,"

zo mookt hii duideliik. En tegeliikertiid is hii

nuchter en bescheiden. "Als het hier gewoon

ollemool goed drooit. Als het mooi is zools het

is. Woorom zou ie don nog meer willen?"

Brouwerii Morlinus
Kosfersgong 32-34
9711 CX Groníngen

www, b r o uw e riim o rti n u s. nl
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Martijnís trots oP alzlin
bieren; rnaalhet Íneest oP

de Martirnrs Smoked Porter



Martijn Swierstra
"Het goot om de muziek. De gostvriiheid'

De plek woor ie Mortinus drinkt."


