BIERBROUWEN IN GRONINGEN

Tjaklm Kars

Meer dan veertig soorten bier, zo staat er te lezen in een bekend horecaetablissement aan de Grote Markt in Groningen. Een waar paradijs voor de
echte bierliefhebber, alhoewel hij het meestal bij een uitverkoren (Nederlandse) biersoort houdt. Het merendeel der aangeboden biersoorten is
echter buitenlands. Uit Engeland, uit België, uit Denemarken en uit
Duitsland. In het verre verleden is dat in Groningen geheel anders geweest.
Toen kon er, dankzij allerlei gildebepalingen, alleen maar Gronings bier
gedronken worden. Bier dat in Groningen werd gebrouwen. Er waren dan
ook nogal wat brouwers in Groningen. Uit het oudste overgebleven stuk
van het Groninger brouwersgilde, uit 1424, blijkt dat er 273 leden staan
ingeschreven. In 1436 was dat aantal opgelopen tot 562 gildebroeders. Het
brouwersgilde was daarmee in de Middeleeuwen één van de belangrijkste
gilden, zo niet het belangrijkste. Het brouwersgilde stond als het ware
buiten elk centraal geregeld gildeverband. Het Groninger brouwersgilde is
ook een van de oudere gilden in Nederland geweest. Overigens waren niet
alle ingeschrevenen actieve brouwers. Dat zeker niet.
Vele (gewichtige) Groningers sloten zich bij het gilde aan ·om er in
troebele tijden dienst van te trekken in welke eene beleediging of
aandoening van schaade, schoon een enkel lid toegebragt, zeer ligt als een
aIgemeene gildezaak opgenomen en gewroken wierd". Met andere woorden:
het gildelidmaatschap bood een stuk zekerheid en veiligheid. En er kon ook
macht mee worden uitgeoefend. De weg naar het stadsbestuur lag voor vele
leden open.
Er werd dus uitgebreid gebrouwen in Groningen, trouwens in geheel
West-Europa. In de Middeleeuwen, toen er geen waterleidingen bestonden,
sterke drank nog niet gemaakt werd, thee, chocola en koffie nog niet
bekend waren, en wijn een drank was voor welgestelden, was bier de
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volksdrank bij uitstek, voor jong en oud. Ofschoon onmiddellijk aangetekend
moet worden dat het niet het (heldere) vocht was zoals we dat momenteel
kennen. Dat zeker niet.
Bier is als drank bijzonder. Volgens overleveringen werd het al
gedronken door de Sumeriërs en de Egyptenaren, duizenden jaren voor de
geboorte van Christus. Maar later, vele eeuwen later zelfs, bleek bijvoorbeeld
dat de Hunnen, die in de vijfde eeuw na Christus het Romeinse Rijk
binnenvielen, ook het bier als volksdrank kenden. Het oudste reisverhaal
over de Germanen, onze voorvaderen dus, stamt van de Griek Pytheas van
Massalia (Marseille), die omstreeks 330 voor Christus een ontdekkingsreis
maakte langs de westelijke en noordelijke kusten van Europa. In zijn boek
Over de Oceaan verteld hij onder meer dat de Germanen gierst en andere
graansoorten verbouwden. Een deel van het gewas werd gebruikt voor de
vervaardiging van een drank die met honing vermengd werd. Daaruit blijkt
dus dat het bier dat toen gebrouwen werd in geen enkel opzicht vergeleken
kan worden met de drank die wij momenteel kennen en drinken. Er was
toen geen standaard bier en er werd toen niet ambachtelijk gebrouwen.
Het bierbrouwen was aanvankelijk een van de vele taken die door de
vrouwen verricht werd.
Omstreeks 800 na Christus, ten tijde van Karel de Grote, wordt voor het
eerst gemeld dat er sprake is van ambachtelijke brouwerijen; en dat de
mannen zich daar ook mee gingen bemoeien. Ofschoon er nog tot in de
zestiende en zeventiende eeuw brouwerijen bestaan die geleid worden door
een brouwster. In grote huishoudingen en kloosters, in kastelen en op
landgoederen werd bier gebrouwen. Ook op kleinere boerderijen gebeurde
dit, maar dan wel vaak met behulp van een rondtrekkende brouwer die de
nodige gereedschappen en materialen met zich meevoerde. Dat waren de
zogenaamde huisbrouwers. Eigenlijk was elke tapper zijn eigen brouwer.
Naarmate de steden echter steeds meerin trek kwamen, ze tevens ommuurd
werden, kwam de ambachtelijke brouwerij echt opzetten. In de eerste
plaats kon er duidelijk sprake zijn van een (beperkte) afzetmarkt en ten
tweede werd de (geografische) ruimte voor de huisbrouwerij steeds kleiner.
Naarmate de steden voller werden, verdween de huishoudelijke brouwerij.
Er ontstonden vele beroepsmatige brouwerijtjes waar slechts enkele mensen
werkzaam waren, en die allen een eigen (kleine) klantenkring hadden.
Omstreeks de veertiende eeuw werd het bierbrouwen een echt beroep.
Er werd tot die tijd nog bier gebrouwen zonder hop, in tegenstelling dus
met wat nu het geval is. Bier werd toen gebrouwen met gruit (gruyt).
Gruit was een kruidenmengsel, in hoofdzaak een extract van de gagel, een
soort heester, die groeide in vochtige heiden en venen. Verder werden wel
gebruikt: wilde rozemarijn, salie, duizendblad en hars. Gruit werd gebruikt
om de smaak te verbeteren (bitter) en om de houdbaarheid en de gisting
van het bier te bevorderen. Hoewel gruit meestal vrij in het veld groeide,
moest iedere bierbrouwer er voor betalen. Een vorm van indirekte belasting
die werd geheven door de adel. In de steden was dan ook een centraal
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gruithuis aanwezig, waar de brouwers tegen betaling terecht konden.
Bierbrouwen is een kwestie van gisting. De aangevoerde gerst wordt in
water gekweekt zodat het kan kiemen. Het zetmeel in deze grondstof moet
namelijk opgelost worden. De gekiemde gerst wordt na verloop van tijd naar
een drooginstallatie gebracht, waar het kiemen tot staan gebracht wordt.
Zo ontstaat dan mout. Mout kan, in tegenstelling tot gerst, onbeperkt
bewaard blijven. In mout is zetmeel omgezet in moutsuiker. Met deze mout
gaat de brouwer verder aan het werk.
Hij maalt het en met behulp van warm water wordt een beslag verkregen
dat wordt gefilterd. Het moutextract heet dan 'wort', de niet opgeloste
bestanddelen worden 'bierdraf of 'bostel' genoemd. Dit wordt gebruikt als
veevoer. Het 'wort' wordt gekookt met gruit (later dus met hop). Na een
paar uur koken wordt het wort dan met gist in contact gebracht. Al
spoedig zet de gisting in, met als resultaat een dikke vette schuimlaag. Na
een week tot tien dagen begint het gist naar de bodem te zakken. Met
behulp van dat gist krijgt het bier zijn alcoholpercentage terwijl er ook
koolzuur gevormd wordt. Na een laatste fJltering is het bier voor de
consumptie gereed. De brouwer kan onder andere door middel van verandering in temperatuur en tijdsduur de nodige variatie in het bier aanbrengen.
Juist in deze veranderingen school het geheim van de meester.
In het begin van de veertiende eeuw wordt gruit verdreven door hop.
Hop, die waarschijnlijk ook al gebruikt werd door de Sumeriërs. In Europa
wordt volgens een' schriftelijke mededeling in de twaalfde eeuw al hop bij
het brouwen gebruikt, maar dat gebeurde nog slechts incidenteel. Via
Duitsland is het gebruik van hop in Nederland geïntroduceerd. Hop is
evenals gagel een soort heester. De vrouwelijke bloemen van de hop
hebben een hoog lupulinegehalte.
Lupuline of hopmeel werkt nog beter dan gruit bij het brouwen. Hop
geeft een licht bittere smaak met nog meer aroma en geur dan gruit,
terwijl het bier ook nog veel beter houdbaar wordt. Er werden op den
duur dan ook speciale hoptuinen in Brabant gecreërd.
Met hop als grondstof begon het bier een ware zegetocht. Bier werd de
voksdrank bij uitnemendheid in een wereld waar water te ongezond (bij
het brouwen werd het gekookt) en wijn voor menigeen te duur was. Een
zegetocht die duurde tot omstreeks 1700. Geschat wordt dat in die periode
het jaarlijkse bierverbruik 250 tot 400 liter per hoofd van de bevolking
heeft bedragen. De Middeleeuwer gebruikte veel (gezouten) vlees en vis en
dan waren er nog de ettelijke (kerkelijke) feestdagen, de gildefestiviteiten,
de dorpsfeesten, de jaarmarkten en de kermissen. Evenementen waarbij
driftig een pint werd gedronken. Bier werd al met al een levensbehoefte en
speelde in het maatschappelijk verkeer een belangrijke rol.
Boetes werden bij tijd en wijle in bier betaald. 'Kindelbieren' en
'leedtbieren', zo werden de geboortefeesten en begrafenissen ook wel
genoemd. 'Gildebieren' werden de bijeenkomsten van de gilden genoemd. Er
werd dan ook meer dan uitgebreid gedronken. Zelfs zo, dat er sprake was
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van vele uitwassen. Daarop stonden dan weer de (bier)boetes. Maar
afdoende was het allemaal niet. In 1597 lieten Burgemeesteren en Raad in
Groningen "tot vermydinge van de onbehoerlyke oeverdaet en de stifftinge
van beter policie, oeck soulagement, troost ende verlichtinge van de arme
gildebroeders', een verordening uitgaan waarbij werd bepaald, dat bij de
intredemaaltijden van een nieuwe gildebroeder, niet meer dan acht
personen mochten aanzitten. Met hun achten mochten ze dan niet meer
dan acht daalders verteren, op boete van twintig goudguldens. In 1617
moesten Burgemeesteren en Raad nogmaals optreden tegen "d'enorme
onregelthyeden der gildebieren". Op de vorige verordening werd gewezen,
terwijl de gilden ten minste drie dagen van tevoren bekend moesten maken
wanneer er een gildefeest werd gehouden: de overheid kon dan de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen. Bovendien mochten op de rekendag van de
gilden geen gildebroeders meer dan drie dagen "sullen moegen drincken,
onder wat pretext tselve oock wesen mach".
Vooral de paardekopers schijnen in die tijd zeer losbandig te zijn
geweest. Zij werden, aldus de geschiedschrijver Abel Eppens, langzamerhand
al even stom als de paarden, waarmee ze dagelijks omgingen. Zij hadden
het één keer zover laten komen, dat zij een berucht vrouwspersoon
omgekeerd op een paard hadden gebonden en haar in triomf de markt
hadden laten langs rijden, rondom de kaak, die voor het Rechthuis stond ...
Overigens was het bierbrouwen een prachtige bron van inkomsten voor
ieder stadsbestuur. Een belastingobject dat de stad menige duit opleverde.
De heffing op bier geschiedde eerst per vat, ton of aam (oude maat).
Daana werd ook de tapper aangeslagen, vooral toen het hoppenbier via de
ambachtelijke brouwerij vrij algemeen werd ingevoerd. Per stad werd
meestal een eenheidsbelasting vastgesteld, een zogenaamde 'zetting'. Vooral
tijdens oorlogen, overstromingen, epidemieën en andere rampen vond er een
sterke opvoering van de stedelijke accijnzen plaats. In Groningen werd in
dat oudste overgebleven gildestatuut uit 1424 vermeld, dat de brouwers in
tijden van 'schot', in tijden dat het noodzakelijk was dat er belasting werd
geheven om de stad financiële ruimte te geven, eventueel f 400,-- per
persoon moesten afdragen. De brouwers moesten dus minimaal voor dat
bedrag kredietwaardig zijn. Toen in 1436 er zo'n 562 gildebroeders geregistreerd stonden, werd berekend dat dat meer dan tweehonderdduizend
gulden aan belasting kon opleveren. Voor die tijd een fantastisch hoog
bedrag. Overigens beschermde diezelfde stadsoverheid naast de eigen
belangen, zowel die van de bierbrouwers als die van de consument. De
vroedschap waakte scherp tegen concurrentie. 'Vreemd' bier moest worden
geweerd, en dat betekende dan dat de verkoop van het eigen brouwsel
bevorderd moest worden. De vroedschap bemoeide zich ook, via allerlei
voorschriften, met de kwaliteit van het bier. Er werd verder op toegezien
dat de afnemer de volle maat kreeg (vergelijk het ijken van tonnen en
kannen) en dan zorgde de overheid er ook voor dat het tappen in de
taveernen niet uit de hand liep. De sluitingstijd werd de 'bierklok'
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genoemd. Hoewel de overheid dus een sterke vinger in het bier hield,
werden er, yreemd genoeg, geen eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van
de brouwer.
In de stad Groningen waren de (bier)ontwikkelingen niet anders dan
elders in den lande. Ook de ontwikkeling van huisbrouwerij naar ambachtelijke brouwerij vond plaats. Buitenlands (gehopt!) bier kwam al in 1272
binnen, het zogenaamde Bremer bier. In 1318 was ook het Hamburger bier
te verkrijgen. Groningen kent dan drie zogenaamde Hamburger bierhuizen.
Voor de invoer van dit Hamburger bier moest een afzonderlijke accijns
worden betaald. Het uitstekende Duitse bier dreigde het Groninger bier te
overvleugelen. Maar zo ver kwam het niet. De Groninger brouwers gingen
ook op zoek naar hop en vonden dat in Noord-Drenthe, in Peize (vergelijk
de hopbel in het gemeentewapen en de Hoppekampweg), in Roden en waarschijnlijk in Eelde. Maar ook in Westerwoude trof men hop aan. Er werd
daar op den duur dan ook hop geteeld.
Naarmate de Groninger bierbrouwerij steeds grotere vormen begon aan
te nemen en het brouwersgilde steeds belangrijker werd, werd dus getracht
het 'vreemde' bier te weren. De Groninger brouwers eisten het monopolie
op. Niet alleen de brouwers, maar de gehele stad Groningen. De stad wilde
een dominante positie in de regio. De machtsstrijd Stad - Ommelanden
ontstond, die in het voordeel van de eerste uitmondde, ofschoon de
Ommelanden altijd fel tegengestribbeld hebben. Groningen wilde zich
ontwikkelen als stapelplaats voor de Ommelander produkten, en wist zich
inderdaad ook een dergelijke positie te verwerven. Een stapelplaats waar
de produkten van de Ommelanden verhandeld moesten worden.
Het gilderecht, daterend uit de dertiende eeuw, toen de grote Groninger
kooplieden regelmatig met het buitenland handel dreven, werd gereorganiseerd. De handel met de Ommelanden werd beperkt tot diè Groningers,
diè inwoners uit de stad, die het gilderecht bezaten. De steeds machtiger
wordende stad verbood bijvoorbeeld in 1467 "bij lijff ende gud" dat er geen
ander bier in de Ommelanden bij tapmaat mocht worden verkocht dan het
stad-Groninger bier. Een huisbrouwerij "tot huyses nooddruft" wilden de
heren uit de stad verder nog wel toestaan, maar een ambachtelijke in geen
geval. In 1473 vond dit verbod instemming bij de Ommelanden en werd de
zogenaamde 'biermijl' ingesteld met de bepaling: "item geen vreemt bier en
salmen tappen in dessen vorss. landen to kope offte hebben anders dan de
praelaten, hoefftlingen ende guede mansselven in oer eygen huus to
drincken." Hoever deze 'biermijl' zich uitstrekte was afhankelijk van de
grootte van de macht van de stad. In 1482 werd dit verdrag nog eens
bevestigd en voor veertig jaar vastgesteld.
Deze verdragen beperkten zich overigens niet alleen tot het bier, maar
hadden een algemeen karakter en bevestigden de positie van de stad
Groningen als stapelplaats voor Ommelander goederen; terwijl dit gebied
verder gold als een afzetmarkt voor de stad-Groninger kooplieden. De
regeling uit 1482 was het zogenaamde 'Grote Verbond' tussen stad en

61

Bierbrouwerij 'Barbarossa' Groningen.
Bierbezorging in Groningen. Stoombierbrouwerij 'het Haantje'

Ommelanden. Dankzij dit verbod waren de Groninger bierbrouwers verzekerd
van de aanvoer van de grondstoffen (gerst en haver maar ook tarwe)
vanuit de Ommelanden. Hoofzakelijk dankzij het gilderecht, waarbij het aan
vreemdelingen verboden was om in en rondom de stad handel te drijven,
en met het stapelrecht had de stad Groningen zich dus een uiterst
dominerende positie verworven.
Niet alleen in de Ommelanden maar ook daar buiten, trachtten de
Groninger brouwers het Groningse bier te slijten. Na veroveringen onder
andere in Friesland. Er is in 1437 zelfs sprake geweest van een verbond
tussen Enkhuizen en Groningen, waarbij de Enkhuizenaren zich verplichtten
geen ander dan alleen maar Gronings bier in dit Westfriese gebied toe te
laten. Het beroemde Goudse bier ('coyt' genaamd en zonder hop gebrouwen),
dat tot dusver in Enkhuizen werd gedronken, werd zodoende teruggedrongen.
In de loop der eeuwen heeft de stad Groningen de concurrentie met de
Hollandse bieren in streken buiten de Ommelanden niet kunnen volhouden,
alhoewel Friesland (Leeuwarden) altijd een belangrijke afzetmarkt is
gebleven.
Het stapelrecht, in 1434 vastgelegd in het 'Oldermansboek', werd
regelmatig aangevochten. In het bijzonder door Appingedam, dat als
havenplaats aan de Delf een gunstige (geografische) handelspositie innam.
Er was sprake van enige brouwindustrie, hetgeen de stad Groningen
natuurlijk een doorn in het oog was. Omstreeks het laatst van de zestiende
eeuw was er zelfs enige brouwnering in de Ommelanden. Ondanks een
aantal (strenge) bepalingen en boetes op overtredingen moest de stad in
het Oldambt een drietal brouwerijen toestaan daar activiteiten te ontplooien.
Maar als tegenprestatie moest er wel geld betaald worden aan het Groninger
stadsbestuur. De stapelbepalingen waren eigenlijk altijd moeilijk te
1)andhaven. Zeker in de periode ·vooraf aan het 'Grote verbond'. De stad
had nogal geduchte concurrentie te vrezen van de Duitse Hanzesteden
Hamburg en Bremen. Met deze twee steden werden dan ook regelmatig
verdragen gesloten, waarbij de Duitse kooplieden richting Groningen
konden trekken. De vrije handel kreeg bij tijd en wijle gelegenheid op te
bloeien. Tot groot verdriet van de Groninger kooplieden en gilden.
Omstreeks 1450 werd dat steeds meer duidelijk. De Groninger stadsbestuurderen beseften dat. In plaats van een vuist te maken en voor de gilden op
te komen, werd het stadsbestuur met een aantal uitverkoren kooplieden,
zelf als handelspartner, als opkoper in het groot, actief.
In 1457 kwamen de gilden dan ook in opstand. Er ontstond een
volksoproer. En het volk kreeg gelhoor bij het raadslid-scheepsmaker
Warner Smijt. Burgemeesteren en Raad laten echter de beul aanrukken om
Smijt aan te pakken. En dat dan even in het raadhuis. Bij de komst van de
beul zegt Smijt: "Wat doestu, deefhenger, hier? Packe dij van hier!" De
beul wijkt en de vroedschap wordt "vaal ende bleeck". Immers, het volk
mort buiten. Smijt wordt dan de morele winnaar en het stapelrecht zal
weer in oude ere worden hersteld. De onlusten waren bijzonder roerig
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'schutten', een soort inspecteurs aangesteld door het stadsbestuur. Het
gildestatuut (1424) mede op gezag van de vroedschap samengesteld, stelde
hoge (financiële) eisen aan de Groninger brouwers. Naast de nodige offers
ten behoeve van de schutspatroon van de brouwers, moesten ze dus
beschikken over een kapitaal van minimaal 400 gulden, in die tijd een meer
dan behoorlijk groot bedrag. Verder moesten er vierduizend stenen aan de
stad Groningen worden geschonken ("thoe der stad behoef to tymmeren").
Al deze bepalingen werden op den duur natuurlijk wel veranderd.
En soms rigoreus ook. Zo werd op 7 juli 1595, toen er een crisis in de
Groninger brouwnering heerste, door Burgemeesteren en Raad besloten dat
een "yder van den brouweren sall in syne vryheid staen, soe vaeke, soe
voele endo so goede beren to moegen brouwen als he kan ende mach, en
dat van dezen dage aff een yaerlack durende". In de volgende jaren werden
de teugels door de Groninger vroedschap echter al weer wat strakker
aangetrokken. Toch bleef de Groninger brouwers een stuk vrijheid over,
maar zelf tappen mochten ze niet.
De stad Groningen is in die tijd bekend geworden, zeer bekend zelfs,
vanwege haar kluinbier. Een excellent bier in die tijd, zo werd geschreven.
Het was duurder dan de andere Groninger biersoorten. En de Burgemeesteren
en Raad hielden de prijs in de gaten. Toen op een gegeven moment een
Groninger brouwer het kluinbier tegen een lagere dan de gangbare prijs op
de markt bracht, toonde de vroedschap zich hevig vertoornd wegens de
"kleinaghtinge van d'Groninger kluyn".
Toch werd dit beroemde bier in die tijd niet door iedereen naar waarde
geschat. Een Utrechtse bierkenner uit die tijd, de hoogleraar dr. Martinus
Schoockius, gaf nogal op het bier af. Hij was van 1641 tot 1666 hoogleraar
in de bespiegelende wijsbegeerte en in de physica aan de Groninger
hogeschool. Hij verklaart, twintig jaar in Groningen te hebben gewoond en
nooit geleerd te hebben smaak in het bier te vinden. De mout toch, zo
redeneert hij, wordt over het algemeen te sterk gebrand en geroosterd; zo
wordt dan de drank onaangenaam donker en troebel en zo verliest zij veel
van haar aangename smaak en heilzame werking(!). Daar komt nog bij, dat
de haver en gerst, die bij het mouten wordt gebruikt, niet altijd geheel
vrij zijn van onkruid, en dat bovendien het water uit de Groningse
grachten niet op reinheid bogen kan. Zo komt het dat wanneer men een
gloeiend lemmet van een mes in een kroes met pas gebrouwen kluin steekt,
er een garstige (ranzige) stank ontstaat, en een pestwalm zich verbreidt.
De hoogleraar, die inlichtingen inwon bij anderen, vroeg zich af of
misschien de kleverige vettigheid en de brandende ziltige smaak het
gehemelte tot ongevoeligheid prikkelde. Veel drinken van het 'kluyn' zou
verder een onaangenaam scherp gevoel in de keel veroorzaken. Schoockius
meent dat het woord kluin is afgeleid van het woord 'kluwen'. Kluinbier
was slijmerig, vettig en drabbig. Als het ware een grote verzameling van
draden. Hij spreekt dan ook wel van bier eten. Volgens de Utrechtse
hooggeleerde heer was het kluinbier in het verleden veel beter te drinken
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geweest. Vandaar dat hij het stadsbestuur aanspoort om de ingeslopen
misbruiken bij het brouwen uit te roeien, opdat het bier weer mag worden
wat het eens is geweest.
Ondanks de kritiek van Schoockius was het Groningse kluinbier bij
menigeen uiterst gewild. Het werd veel uitgevoerd naar het westen van het
land, onder andere naar Amsterdam. Het werd ook gebracht naar Friesland,
naar Leeuwarden. Het beurtschip Groningen - Leeuwarden werd vele eeuwen
lang, ook toen het kluinbier allang niet meer gebrouwen werd, de 'kluinkor
genoemd. En ach, de Utrechtse hoogleraar nuttigde zelf ook menige pint.
Meer dan goed voor hem was, zo werd over hem eens geschreven: "enigermate tot de drank geneigd". Misschien dat zijn kritiek op het 'kluyn' in
een kwade dronk is geschreven. Tenslotte zij nog vermeld dat het kluinbier
ook warm gedronken kon worden, maar dat kon destijds met meerdere
bieren. Andere bieren die in die dagen in Groningen gebrouwen werden,
waren: stuiversbier, blankenbier, kromsterbier en de reeds genoemde
dunnen- of scharrebieren.
De stad Groningen heeft vele brouwerijen gekend. Meer dan tachtig is
wel eens genoemd. Maar daarbij behoren dan ook de brouwerijen die
werkten voor de eigen consumptie, zoals in gasthuizen, weeshuizen en in
kloosters. Een aantal namen van brouwerijen zijn in de loop der jaren
bekend gebleven. Bijvoorbeeld de Brouwepot in de Nieuwe Ebbingestraat en
de Brouwketel in de Oude Ebbingestraat. Dierennamen waren ook geliefd:
de Osse, de Rode Vos, de Mullinck (een soort zeevis), de Witte Arent, de
Kreeft, de gekroonde Witte Kreeft, de Struisvogel, 't Haantje, de Koppel
Peerden, de Gekroonde Pauw, de Drie Ganzen, en de Golden Oliphant in 't
Vatje. Verder: de Witte Handt, de Roode Handt, het Witte Kruijs en het
Swarte Kruijs, de Gouden Arm en het Moriaanshoofd. Kronen spelen een
belangrijke rol: de Croene, de Gekroonde Witte Zandlooper en 't Gekroonde
Roode Hamertien. Natuurlijk kende de stad ook een brouwerij de Sleutel,
zoals practisch iedere in stad in Holland een brouwerij met een dergelijke
naam had. In Groningen waren er op een gegeven moment zelfs twee: één
in de Oude Ebbingestraat en één bij de Kranepoortenbrug (de huidige
Visserbrug). Dan zijn nog te vermelden: het Molentien, 't Amsterdamsche
Wapen, de Hoorn, de Posthoorn, de Oude Wijnstok, de Roscam, de Drie
Klavers, de Blauwe Kloek, Batavia, de Beecker, Barbarossa en Waldeck.
De brouwnering geraakte echter in de loop der eeuwen meer en meer
in verval. Landelijk, en dus ook in Groningen. Het verval had vele
oorzaken. In de eerste plaats de reeds genoemde opkomst van vele andere
dranken zoals thee, chocolade, karnemelk, genevers en brandewijn.
Bovendien werd het drinken van wijn ook steeds populairder. Dat deze
dranken steeds meer opgang maakten werd door de brouwers natuurlijk
allesbehalve toegejuicht. Zo schreef de brouwer Jakobus Buys in de
achttiende eeuw over de 'nieuwe' dranken: "het heersend en onmaatig
gebruik der dranken van koffij en thee, dewelke onze maagen zoo verzwakken, dat wij aan velerlei kwaalen en gebreken onderhevig worden". Buys
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vervolgt: "het bijna algemeen geworden gebruik van goedkoopen, maar voor
de gezondheid zeer schadelijken wijn, bij middelmaatige en mindere
burgerstandeD:'" Maar Buys wil ook wel de hand in eigen brouwersboezem
steken wat betreft het verval der brouwerijen: "aan zommige onkundige en
zorglooze brouwers, of hunne luië, onagtzame en dus ontrouwe knechts,
zelve te wijten". Maar ook de belastingen (imposten) drukten steeds
zwaarder op de brouwnering.
Ook mede als gevolg daarvan werd de kwaliteit van het bier steeds
minder, omdat de brouwers om toch maar het hoofd boven water te
houden, op een zo goedkoop mogelijke wijze hun beroep gingen uitoefenen,
hetgeen betekende dat goedkope (en daarmee vaak slechte) grondstoffen
werden gebruikt.
De negentiende en de twintigste eeuw zouden grote veranderingen
brengen in de vaderlandse brouwindustrie. In 1798 werd een officieel einde
gemaakt aan het gildewezen, terwijl in 1795, bij het begin van de Franse
tijd, al het stapelrecht van de stad Groningen was opgeheven. Verder:
nieuwe (Beierse) brouwmethoden, technische verbeteringen in het brouwproces
als gevolg van de voortschrijdende natuurwetenschappen, en dan na de
Tweede Wereldoorlog een toenemende consumptie van het kwalitatief sterk
verbeterde bier. Niettemin verdwenen steeds meer kleine ambachtelijke
brouwerijen. Fusie en concentratie in de brouwerswereld leidden tenslotte
tot het volledig verdwijnen van de brouwindustrie in Groningen.
Het was in 1873 dat de Franse scheikundige en bacterioloog Louis
Pasteur zijn Études sur la bière publiceerde. Pasteur kreeg een beter
inzicht in het gistingsproces. Er was sprake van ondergisting en bovengisting. Het ondergistende bier dat al in Zuid-Duitsland met veel succes werd
gebrouwen en naderhand in de negentiende eeuw in geheel Europa, met
uitzondering van Engeland, veel werd gedronken. Ondergist was in staat
om behoorlijk te gisten beneden een temperatuur van 10°C. Bovengist, dat
aanvankelijk gebruikt werd, kan alleen bij kamertemperatuur z'n werk goed
doen. Omdat bierbedervende bacterieën beneden 10°C slechts moeilijk tot
ontwikkeling komen en bij een lage temperatuur het koolzuur beter
vastgehouden kan worden, is het ondergistende bier frisser van smaak,
helderder en langer houdbaar. Het ondergistende bier werd overigens in
Beieren aanvankelijk verkocht als winterbier, omdat het in die (koude)
periode gebrouwen werd, en ook zo koel mogelijk werd bewaard. In
Groningen werd in 1847 ook een Beierse bierbrouwerij opgericht en wel: de
Beyersche Kuip, maar een echte originele Beierse brouwerij, waar volgens
het Beierse bierrecept werd gebrouwen, bleek het niet te zijn. Enkele
jaren later, toen de Beierse ondergistende brouwersmethode meer en meer
ingevoerd werd in Nederland, bleek er weer enig perspectief te zijn voor
de Nederlandse bierbrouwerij. In de provincie Groningen bleef het echter
nog even sukkelen. In het provinciaal jaarverslag van 1850 staat dan ook
te lezen: "over het algemeen kan gezegd worden, dat de fabrijken zich in
eenen gunstigen toestand bevinden, met uitzondering der bierbrouwerijen,
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wier afzet niet naar wensch is". Tien jaar later gaat het al wat beter. In
het provinciaal jaarverslag van 1860 wordt over de brouwerijen vermeld:
"deze hebben, evenals vroeger, weder veel last moeten ondervinden van het
zout(!)water; doch hebben desalniettemin tamelijk goeden aftrek van het
fabrijkaat gehad".
Ondanks de productie van het betere (ondergistende) bier en de
daarmee samenhangende voorzichtige stijging van het bierverbruik, daalde
het aantal bierbrouwerijen voortdurend. De modern georiënteerde bierbrouwer, die op tijd overschakelde op de ondergistende methode, kreeg een
steeds groter aandeel van de Nederlandse biermarkt. En dat ging dan ten
koste van de kleine ambachtelijke brouwerij die nog brouwde volgens de
oude (en zo vertrouwde) bovengistende methode. Immers, de koele ondergistende methode, waar het betere bier gebrouwen werd, vergde extra
investeringen. Aanvankelijk ijs voor de koeling, terwijl naderhand een
ijsmachine noodzakelijk was. En niet iedere brouwer was in staat om
dergelijke investeringen te plegen. Bovendien bleek alras, dat het oorspronkelijke Nederlandse gerst niet zo zeer geschikt was voor het ondergistende bier. Het gerst moest dan ook geïmporteerd worden, en dan in het
bijzonder vanuit Duitsland. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de Ïmen exportrelaties met het buitenland zwaar in de problemen kwamen, en
dus ook de invoer van gerst stagneerde, moesten vele kleine brouwers de
deuren sluiten. Pogingen om met aardappelmeel verder te gaan, bleken
vruchteloos. Het bierverbruik per hoofd van de bevolking daalde tot 13,3(!)
liter in 1919.
Na de Eerste Wereldoorlog steeg het bierverbruik weer. De gerst kon
weer worden ingevoerd, terwijl de Nederlandse gerstverbouwers, via
veredeling, tenslotte ook een produkt konden gaan verbouwen waardoor de
Nederlandse brouwers niet meer naar het buitenland hoefden. De hopcultuur
in Nederland was echter wel in de loop der eeuwen verdwenen. Aanvankelijk
werd veel Vlaamse hop ingevoerd, en naderhand veel Duitse en Tsjechische
hop.
Na de Tweede Wereldoorlog was er nog een verdere inzinking van het
bierverbruik per hoofd van de bevolking (10,1 liter in 1949), maar daarna
nam door een efficiënte publiciteit en door een steeds betere kwaliteit het
gebruik snel toe. Momenteel wordt het van alle alcoholische dranken in
Nederland het meest gedronken, tegenwoordig zo'n 84,9 liter per hoofd van
de bevolking.
In Groningen, waaronder ook de provincie, daalde ook voortdurend het
aantal brouwerijen. De landelijke dalende lijn, met zo af en toe even een
korte opleving, werd gevolgd. Zo stonden er in 1819 39 brouwerijen
geregistreerd, in 1858 waren dat er 23 en in 1890 (nog maar) 14. In 1858
waren er bijvoorbeeld in de provincie brouwerijtjes in Aduard, Leens,
Winsum, Warffum, Uithuizen, Noordbroek, Finsterwolde, Beerta en Wildervank.
Volgens het 'Eerste verslag van den toestand der gemeente Groningen'
(1851) waren er toen in de stad nog maar drie bierbrouwerijen over, die
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als fabriek werden aangemerkt.
In 1919 waren er in de gehele provincie nog maar drie over: in Den
Hoorn (gemeente Leens), 'Het Hoorn' van Jan Luit, in Winschoten 'Gambrinus' van J. Eikeman en in Helpman de n.v. Vereenigde Bierbrouwerijen
'Keizer Barbarossa'. In 1906 was de laatste aan de Hoge der A gevestigde
brouwerij (W. Keizer en Co.) verdwenen, het vroegere bolwerk van de
stad-Groninger brouwindustrie, toen er een fusie ontstond met 'Barbarossa'.
En deze laatste brouwerij verdween in 1965 nadat het bedrijf in 1%1 al
was overgenomen door het Breda-Oranjeboom-concern.
De produktie verdween naar het westen van het land, naar Rotterdam.
Wat restte, was een distributiedepot van alcoholische, zwak-alcoholische
dranken en van frisdranken. Groningen raakte in dat jaar een industrie
kwijt, waarmee het in het verre verleden veel roem en rijkdom had
geoogst. Een bedrijfstak waarmee vele bekende Groninger namen verbonden
zijn. Clant, Sickinghe, Jarges, Lewe en Rengers zijn daar voorbeelden van.
De achteruitgang van de brouwnering werd eens (1839) in dichtvorm
weergegeven:
"Het vast getal, gelijk ons 't oud geschiedboek meldt,
van Apotheken, was voorheen op acht gesteld,
En brouwerijen heeft men tachtig hier geteld.
Doch door Verlichting en de zucht naar Nieuwigheden,
en om niet dat te doen, wat onze Vad'ren deden,
Verspilt men thans in zalfje en ruffipil zijn geld,
En wil men 't niet meer aan 't gezonde bier besteden.
De drankjes hebben 't bier uit Groningen verdreven,
Zoodat van tachtig slechts twee brouwerijen bleven,
En apotheken men reeds eenentwintig telt."

(Overgenomen uit: Groningen toen. (Ebel Noorman, Groningen, 1980)

70

