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Ooit telde de stad Groningen honderden 
brouwerijen en ook in veel andere 
plaatsen in de provincie werd bier 
gebrouwen. Rond 1800 waren er nog 
ongeveer veertig over en honderd jaar 
later nog slechts enkele. Beno Hofman 
behandelt in het eerste deel van het boek 
de tijd waarin Groningen naam maakte 
met vooral ‘cluynbier’. Hij beschrijft de 
oude brouwerijen, als Gambrinus in 
Winschoten en de pas in 1965 gestopte 
brouwerij van Keizer Barbarossa.

... tot de nieuwste
speciaalbieren
Na enkele decennia zonder Groningse 
bierbrouwerij zijn ze nu helemaal terug. 
Steeds starten nieuwe brouwerijen, 
waarvan een aantal al behoorlijk 
succesrijk is. In het tweede deel van het 
boek komen de nieuwe brouwerijen aan 
bod, zowel in de stad als in de provincie. 
Op dit moment zijn er al meer dan 
twintig actief. Zij produceren een grote 
verscheidenheid aan speciaalbieren en 
zorgen er met elkaar voor dat Groningen 
weer een echte bierprovincie is! 

Gronings bier – van het eerste cluynbier 
tot de nieuwste speciaalbieren wordt 
een bijzonder vormgegeven boek 
op groot formaat (23 x 32 cm). Rijk 
geïllustreerd met veel oude en nieuwe 
foto’s, kaartmateriaal en prenten. Met 
afbeeldingen van voorwerpen uit de 
biercollecties van Harry Pinkster en 
Jetze Smit. De omvang is maar liefst 224 
pagina’s. Een toegankelijk en gedegen 
boek, zoals we van Beno Hofman zijn 
gewend.

Een bijzonder boek
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Het pand

De gebouwen van de brouwerij verrijzen op een perceel in 
het buurtschap Helpman, in de voormalige gemeente Haren. 
Op 29 juli 1891 verkoopt moesker Arend Bouwman het 
perceel aan ‘brouwmeester’ Georg Kurt Joch. Deze laat er 
dan een ‘bierbrouwerij’ bouwen, waarbij het kadasternummer 
verandert van Haren A 1172 in Haren A1287. In 1899 komt 
er een loods bij en ook in 1902 en ’04 wordt er gebouwd. Na 
het ontstaan van de NV Vereenigde Bierbrouwerijen Keizer 
Barbarossa in 1906, gaat het vergroten van het complex 
onverminderd voort.

In 1928 wordt een eigen bottelarij in gebruik genomen en in 
1937 wordt een nieuw kantoorgebouw neergezet (huidige 
Helper Kerkstraat 13). Een deel van het terrein langs de Helper 
Kerkstraat wordt, als geschenk aan de buurt, gereserveerd 
voor een hertenkamp. De ontwikkeling van Helpman, met 
ondermeer de aanleg van de Emmastraat, brengt het bedrijf er 
in 1939 echter toe om aan de grond te gaan verdienen door er 
huizen te laten bouwen: Helper Kerkstraat (huidige nummers 
135 t/m 141), Coendersweg (45 t/m 51) en Emmastraat 
(38 t/m 42). 

Het kantoorpand wordt in 1961 nog vergroot. De woningen 
worden in 1968 verkocht aan de particulieren Werkman en 
Heeringa. De fabriek zelf wordt in 1983 verkocht aan de 
gemeente Groningen. Alleen het voormalige kantoorpand 
Helper Kerkstraat 13 blijft staan, de rest wordt gesloopt om 
plaats te maken voor woningen, die genummerd worden 
Helper Kerkstraat 15 t/m 133. 
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De brouwerij ontstaat in 1906 door een fusie 
van Firma W. Keizer & Co aan de Hoge der A en 
de NV Brouwerij Barbarossa in Helpman. Het 
is dan nog de enige resterende brouwerij in 
Groningen. In 1961 komt een fusie tot stand 
met Oranjeboom, ZHB, Phoenix en Wertha. 
Ondanks een ingrijpende verbouwing wordt in 
augustus 1965 voor het laatst bier gebrouwen 
bij Keizer Barbarossa. De productie wordt 
naar Rotterdam verplaatst en de gebouwen 
worden daarna gebruikt als distributiedepot 
van alcoholische dranken en frisdranken van 
Drankenhandel Citadel.
 

Barbarossa
Keizer Barbarossa
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1892-1906
NV Brouwerij Barbarossa

Georg Kurt Joch wordt in 1862 in het Duitse Kelbra geboren. 
‘Kurt’ komt in oktober 1890 vanuit Wageningen naar de stad, 
waar hij een kamer vindt aan de Reitdiepskade en mogelijk 
werk vindt in een brouwerij (bij Keizer?). Ondertussen 
oriënteert Joch zich, waarna hij in juli 1891 naar ‘Helpen’ 
verhuist en dan aan de ‘Achterweg’ 61 are grond van Arend 
Bouwman koopt. Het Nieuwsblad van het Noorden weet op 
16 september te melden dat hij ‘eene bierbrouwerij’ zal 
oprichten, die door de Winschoter aannemer Heikens wordt 
gebouwd. In juni 1892 wordt hij in dezelfde krant al vermeld 
als eigenaar van brouwerij Barbarossa. De naam en het merk, 
met de toevoeging ‘Hofbrau Bier’ worden pas in het najaar van 
het volgende jaar vastgelegd. 

Kurt Joch krijgt een eveneens uit Duitsland afkomstige 
compagnon in Franz Anton Steinweg, waarmee hij besluit 
van de brouwerij een naamloze vennootschap te maken. Op 
12 mei 1897 laten Kurt Joch en Franz Steinweg bij notaris 
Van Bommel van Vloten de naam NV Brouwerij Barbarossa 
vastleggen. Joch woont in 1898 weer een half jaartje in de 
stad, maar verhuist dan terug naar Helpman. De brouwerij 
komt dat jaar op een bijzondere manier in het nieuws. Het 
Nieuwsblad van het Noorden van 28 juli 1898 bericht dat 
de dag daarvoor in de machinekamer een postduif was 
‘aangevlogen’. De duif blijkt, volgens een merk op de vleugel, 
afkomstig van ene R. Kommers uit Bergen op Zoom. ‘De duif 
was vrij vermoeid en hongerig en is voorloopig gevoed en in 
een hokje gezet’, waarna er een bericht naar de eigenaar is 
gegaan.

Het lijkt erop dat Joch zich in 1903 terugtrekt uit de brouwerij. 
Hij is van 1904 tot 1912 eigenaar van landgoed en villa 
Vogelzang in Glimmen. In het laatstgenoemde jaar verlooft hij 
zich met de 20 jaar jongere, in Hamburg geboren en uit Assen 
afkomstige, Josephine Meijer. In 1913 trouwen ze in Haren. 
Mogelijk gaan ze terug naar Duitsland, want in Nederland 
ontbreekt verder elk spoor van hen.

Steinweg leidt de brouwerij, die het steeds moeilijker krijgt 
door concurrentie van de Firma W. Keizer & Co. Hij gaat 
namens zijn aandeelhouders in gesprek met de gebroeders 
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Mees, die deze firma vormen. In 1906 komt het tot een fusie 
tussen de twee brouwerijen. Steinweg vraagt in 1909 eervol 
ontslag om directeur te worden bij de garenfabriek van zijn 
schoonvader Denzler. Bij de oprichting van de brouwerij was 
al overeengekomen dat diens aandelen door de beide broers 
Keizer worden overgenomen. 

1906-1961/1973
NV Vereenigde Bierbrouwerijen Keizer Barbarossa 

Voor de naam van de nieuwe brouwerij worden simpelweg 
de oude namen ‘Keizer’ en ‘Barbarossa’ samengevoegd. De 
officiële naam wordt NV Vereenigde Bierbrouwerijen Keizer 
Barbarossa met als directeuren Hetzerus Mees, Bertus Mees 
en Franz Steinweg. 

De aandeelhouders besluiten in hun eerste vergadering om de 
gebouwen aan de Hoge der A te verkopen en alle activiteiten 
te centreren in Helpman. Tot aan de Eerste Wereldoorlog 
wordt er veel in de brouwerij geïnvesteerd. De productie 
groeit tot 14.000 hectoliters. Tijdens de oorlog zijn de 
grondstoffen moeilijk te krijgen en moet er dure mout worden 
gekocht in Engeland en de VS. En tot overmaat van ramp 
wordt een schip met 100 ton mout op weg van Baltimore naar 
Rotterdam getorpedeerd. De prijzen van het bier stijgen en de 
afzet loopt flink terug. 

Op 7 maart 1918 overlijdt Hetzerus onverwacht op 45-jarige 
leeftijd. Zijn jongere broer Bertus Mees is vanaf dan de 
enige directeur. In de jaren 20 komt de bierproductie 
weer op het vooroorlogse niveau. Tot 1928 is het bottelen 
overgelaten aan zelfstandige bottelaars, als G. Beereboom 
aan de Noorderhaven. Net als andere brouwerijen besluit 
Keizer Barbarossa het bottelen zelf te gaan doen. Ook het 
wagenpark wordt uitgebreid en er worden automatische 
koelmachines aangeschaft. In 1932 komen Hetzerus’ zoon 
Hetzerus jr. (geboren in 1908) en Bertus’ zoon Rudolph 
Hetzerus (geboren in 1904) in het bedrijf werken.

De brouwerij blijft investeren. Naast de bouw van een nieuw 
kantoorpand in 1937 krijgt Keizer Barbarossa het volgende 
jaar een compleet nieuwe elektrische installatie. Op 10 
oktober 1941 komen Bertus Mees’ zoon ‘Ru’ en diens neef 
Hetzerus jr. de directie versterken. Tijdens de oorlogsjaren 
wordt het bedrijf regelmatig door de bezetter gedwongen 
tot leveranties en leiden de riskante contacten ertoe dat de 
leiding zich genoodzaakt ziet soms onder te duiken. Op 30 
januari 1943 gaat Bertus, bijna 65 jaar oud, met ‘pensioen’ 
en laat de directie verder over aan z’n zoon en diens neef. 
Dat neemt overigens niet weg dat in 1952 nog zijn 50-jarig 
jubileum als brouwer wordt gevierd door het personeel met 
onder andere een toespraak van zijn zoon. 

Na de oorlog herstelt het bedrijf zich, maar de bierconsumptie 
kent in 1949 een absoluut dieptepunt door zowel het 
beschadigde kwaliteitsimago als gevolg van de oorlog als 
door de opkomst van andere dranken als jenever en frisdrank. 
Besloten wordt tot een reclame-campagne met als kreet ‘Het 
Bier is weer Best’ en een actie om weer meer tapbier in de 
cafés te krijgen. In 1954 treedt Hetzerus terug als directeur en 
wordt commissaris. Vier jaar later overlijdt hij, slechts 50 jaar 
oud. 

Van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de 
brouwerij na de Tweede Wereldoorlog is de toenemende 

etekenis van het flessen ier. ier wordt steeds meer een 
merkartikel. Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, 
worden er goedkopere B- en C-bieren geproduceerd. Deze 
gaan niet onder eigen merk. Zo komt Keizer Barbarossa 
voor de export bijvoorbeeld met ‘Royal Dutch’. De brouwerij 
levert in de naoorlogse periode buiten Nederland bier aan de 
Verenigde Staten, Duitsland en het Midden-Oosten, met naast 
‘Royal Dutch’ merken als ‘Barbarossa Edel Pils’ en ‘Meester’.

In het najaar van 1959 krijgt Keizer Barbarossa twee nieuwe 
commissarissen in Anna Huizinga, de weduwe van de 
overleden Hetzerus Mees, en Melchior Jan Meihuizen. De 
zoon van de eerste, Hitserus (geboren in 1932) is na zijn 
Nijenrode-opleiding ook in het bedrijf gekomen en wordt 
in oktober 1959 de nieuwe procuratiehouder. In 1960, als 
grondlegger Bertus Mees overlijdt, worden de statuten 
aangepast. De concurrentie tussen de resterende Nederlandse 
brouwerijen is zo groot dat in de statuten wordt opgenomen 
dat samenwerking met ondernemingen met hetzelfde of 
soortgelijk doel mogelijk wordt. 
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Het pand

Kostersgang 32-34 is een Gemeentelijk monument, gebouwd 
in 1945-’46 ter vervanging van oorspronkelijk acht huisjes. 
Twee huisjes hebben aan de straat gestaan, twee achter het 
huidige 34 langs een naamloze slop en vier aan de zogeheten 
Weversgang ten westen van het huidige nummer 32. In 1900 
worden de drie oostelijke huisjes verenigd tot één huis met 
het kadasternummer H 2552. IJzerhandelaar Pieter Ceje 
Nanninga, die sinds 1910 het winkelpand Steentilstraat 33
bezit, koopt in 1913 de achterste drie pandjes langs de 
Weversgang als bergplaatsen. In 1924 krijgt hij ook de 
voorste twee in handen om die vijf jaar later als pakhuisjes 
in gebruik te nemen. Tot slot verwerft hij in 1939 ook 
genoemd pand H2552. Vier jaar later wordt dit verbouwd tot 
pakhuis. Nanninga, die ook adverteert met de verkoop van 
huishoudelijke artikelen en brandkasten, heeft dan al het plan 
om alle oude huisjes te vervangen door nieuwbouw.

Hij laat een ontwerp maken door de Groninger bouwkundige

De eerste nieuwe brouwerij in de Groningse 
binnenstad is in het najaar van 2015 Martinus. 
Een brouwerij met bijna dezelfde naam, Sint 
Martinus, is twintig jaar eerder de laatste 
geweest. De naam Martinus verwijst zowel 
naar de stad Groningen als naar brouwer 
Martijn Swierstra. De brouwerij is een echt 
familiebedrijf, want vader Albert-Jan, moeder 
Henriëtte Tukkers en ook zijn broers Vincent en 
Emiel staan Martijn bij.
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Kostersgang
32-34, 2019

hijstravee met kopgevel en het gebruik van kleur als 
structuurgevend element. Op 29 augustus 1945 wordt de 
bouwaanvraag ingediend en op 12 november wordt de 
bouwvergunning verstrekt. De bestaande panden worden 
gesloopt en in het najaar van het volgende jaar is het 
bedrijfspand klaar. In de top komen drie sluitstenen: de 
middelste met het opschrift ‘1946, H.K.N.’, verwijzend naar 
de opdrachtgever, en aan weerszijden een sluitsteen met de 
letters ‘P.C.N.’ van zijn vader.

De eerdere gebruikers

De Fa. P.C. Nanninga laat in de werkplaatsen op de verdiepingen 
onder andere sloten en deurkrukken maken. Op de begane 
grond komt een magazijn. Nanninga’s oudste zoon Hayo Klaas 
verlegt z’n werkterrein naar Rhenen en daarom gaat de leiding 
van de firma naar zijn tweede zoon lje enger. In 19  komen 
alle panden op diens naam te staan. Alje legt zich, vanuit de 
winkel aan de Steentilstraat, toe op de handel in kook- en 
verwarmingstoestellen. Vader Pieter woont inmiddels in 
Haren, waar hij in 1966 op 79-jarige leeftijd overlijdt. Alje 
maakt twee jaar later uitgebreid reclame voor de ‘Calmix 
electroliestook’. 

Nanninga heeft niet het hele pand nodig en verhuurt al vanaf 
1948 een deel aan Reintje Dalmolen, die in dat jaar Confectie-
bedrijf ‘Redi’ begint. In 1958 breidt hij uit. ‘Redi’ adverteert 
met de tekst: ‘verkoop uitsluitend vanuit de fabriek (geen 
winkel)’. Ook dit bedrijf krijgt met de neergang van de confectie
in Groningen te maken en de laatste advertentie verschijnt 
is eind februari 1974. In 1975, niet lang na het overlijden van 
Dalmolen, volgt het faillissement. 

Nanninga blijft nog tot 1973 een deel van nr. 32 gebruiken.
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van het
eerste cluynbier ...

Lokale bieren zijn tegenwoordig 
weer net zo populair als in de 
middeleeuwen. Daarom is het 
hoog tijd voor een overzicht van 
de rijke geschiedenis van het 
Groningse bierbrouwen. 

gronings
bier
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Telefoonnummer

E-mail

Postcode

Datum

Plaats

Handtekening

€ 250,00

€ 500,00

€ 1000,00

€ 2500,00

Neem met mij contact op om andere mogelijkheden te bespreken,
zoals afname van een grotere oplage boeken

Alleen met uw hulp kan het boek 
verschijnen. Hieronder ziet u de mogelijk-
heden om financieel bij te dragen. Daar 
krijgt u natuurlijk ook iets voor terug!

In het voorjaar van 2020 wordt besloten 
of dit project financieel haalbaar is. In die 
periode ontvangt u verdere informatie over 
uw bijdrage. 

• Ik ontvang na verschijning 5 exemplaren van het boek

• Ik ontvang na verschijning 10 exemplaren van het boek
• Mijn (bedrijfs)naam wordt in het boek vermeld

• Ik ontvang na verschijning 20 exemplaren van het boek
• Mijn (bedrijfs)naam wordt in het boek vermeld en daarbij 
 kan een (bedrijfs)logo worden geplaatst

• Ik ontvang na verschijning 50 exemplaren van het boek
• Mijn (bedrijfs)naam wordt in het boek vermeld en daarbij 
 kan een (bedrijfs)logo worden geplaatst
• Mijn brouwerij krijgt extra ruimte in het boek 

Ik help graag mee om het boek Gronings bier – van het eerste cluynbier tot de 
nieuwste speciaalbieren te laten verschijnen. Mijn bijdrage zal zijn:

Stuur een scan of foto van het ingevulde formulier naar: info@inboekvorm.nl

U kunt meewerken 
aan het boek!

Antwoordformulier


