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Kamper bierhistorie herleeft tussen 

dikke muren van ’t Huys der Kunsten

door Alex de Jong

De metersdikke muren van het eerste stenen langhuis van Kampen ade-
men geschiedenis. Achter de voordeur van Voorstraat nummer 20, komt 
de tijd van de Hanze helemaal tot leven. Hier diepten archeologen decen-
nia geleden eeuwenoude voorwerpen op uit de grond, zoals een bierpul 
en heel veel zaden. Zaden van hop. Als je in de Hanzetijd grote hoeveelhe-
den hop had, kon dat maar één doel dienen: er werd bier gebrouwen. Dus 
moet er een brouwvergunning geweest zijn, die zelfs werd verstrekt door 
de toenmalige bewoner zelf.

Henrick Aeltsz
Hier, waar nu Museum ’t Huys der Kunsten resideert, woonde vroeger Hen-
rick Aeltsz, handelaar en burgemeester van onze stad van 1440 tot 1480; in 
de gloriedagen van Kampen en de Hanze. Koggeschepen brachten de man 
rijkdom en aanzien. Niet alleen was Henrick een van de belangrijkste en 
invloedrijkste Kamper burgervaders van zijn tijd, maar ook een gewiekste 
zakenman. Als burgemeester was hij iemand die vergunningen mocht ver-
lenen. En natuurlijk verloor hij daarbij zijn eigen zakelijke belangen niet 
uit het oog. De brouwvergunning was in die tijd een van de meest gewilde 
vergunningen, waarmee in de Middeleeuwen goed geld viel te verdienen. 
Hij verstrekte die ook aan zichzelf. Niemand die deze immense belangenver-
strengeling in die tijd aan de kaak stelde. Je keek wel uit. Tenslotte hadden 
burgemeesters in die tijd, zo memoreerde oud-burgemeester Bort Koelewijn 
tijdens een rendez-vous met zijn ambtsgenoot Henrick, de mogelijkheid om 
mensen op te knopen. ‘Ook mocht u in die tijd nog mensen een zak met ste-
nen aan de benen binden en hen gebieden om zo door de stad te lopen. Of u 
liet ze - met die zak stenen om de benen - zo in de IJssel gooien.’ Overigens: 
Kampen kende in vroeger tijden meerdere burgemeesters tegelijkertijd. Bur-
gemeester zijn was eigenlijk iets wat je erbij deed, een soort bijbaan voor 
invloedrijke (handels)mannen. 

2202495_0369_deel01_KA2022.indd   202202495_0369_deel01_KA2022.indd   20 10-06-2022   13:1110-06-2022   13:11



21

Slecht drinkwater
Terug naar de Middeleeuwen, toen het brouwen van bier van een huiselijke 
aangelegenheid - voorbehouden aan vrouwen - veranderde in een ambacht. 
Het was de tijd waarin de gilden in opkomst waren. Een tijd waarin het 
bier (in grote hoeveelheden) werd gebrouwen voor verkoop aan de lokale 
bevolking. Noodzakelijk ook, want drinkwater was vaak vervuild en maakte 
mensen ziek. Om de dorst te lessen, dronk men wijn (vooral de rijken) of 
bier (voornamelijk de arme bevolking). Maar bier was ook handig voor on-
derweg, op de lange reizen van de koggeschepen. Bier was immers veel beter 
houdbaar dan water, dat al gauw brak werd.

Henrieke en Ruth Slotman, 
ook in het werkelijke leven 
zussen, acteren als Gese en 
Johanna Winter, de klein
dochters van Henrick Aeltsz. 
Foto Henk Boude wijns.
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Op de plek waar in 2020, noodgedwongen door de coronacrisis, de yogastu-
dio in het Huys der Kunsten haar deuren sloot, vind je nu een heus proeflo-
kaal, onderdeel van het Kamper Biermuseum. Een sfeervolle plek tussen de 
metersdikke muren. Dit is de plek waar de Kamper geschiedenis herleeft, 
waar de geest van de vroegere burgervader nog rondwaart en waar je hem 
soms nog in ‘levenden lijve’ kunt treffen, want bij speciale gelegenheden 
wordt Henrick door de Kamper acteur Jeroen Franse weer tot leven gebracht. 
Niet zelden verkeert Henrick in het gezelschap van zijn twee kleindochters 
Gese en Johanna Winter die als geen ander hun sporen in de bierbrouwerij 
nalieten. 

Bijzondere bieren
Kleindochter Gese wilde nooit trouwen, weet Elise van Heck. Gese had sa-
men met haar zusje een eigen recept ontwikkeld en bleef haar leven lang 
werken in de brouwerij. Trouwen in de Middeleeuwen betekende voor een 
vrouw dat ze al haar goederen en haar arbeid schonk aan de man met wie 
zij huwde. Niet verwonderlijk dat deze jonge vrouw met haar eigen kennis 

Kamper Trots, het bier van Henrick Aeltsz gebaseerd op historisch onderzoek. Foto Henk Boudewijns.
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en kunde besloot om het huwelijk aan zich voorbij te laten gaan.
Als voorwaarde om een eigen bier te produceren, stelde de directie van ’t Huys 
der Kunsten dat het een uniek en speciaal ontwikkeld bier moest zijn; am-
bachtelijk gebrouwen in de regio, door ervaren brouwers. Brouwerij Hettinga 
(verkozen tot Held van de Smaak van de provincie Overijssel) was bereid om 
speciaal voor ‘t Huys der Kunsten dit bier te ontwikkelen. Als leidraad werd 
een receptuur ontwikkeld die in de Middeleeuwen gangbaar was. Het bier 
is volledig natuurzuiver, zonder kunstmatige toevoegingen en de hop wordt 
door Joyce en Focke Hettinga zelf verbouwd. Het wordt door hen persoonlijk 
gebotteld en geëtiketteerd. Zo werd Kamper Trots een uniek goudgeel bier 
met een heerlijk hoparoma en een subtiele, kruidige smaak, naar een recept 
van Henrick Aeltsz, met als ‘geheim’ ingrediënt goudsbloem. Een speciaal 
biertje met 5,5 procent alcohol. Het viel zeer in de smaak. Kleindochters 
Gese en Johanna bouwden het bierimperium van de Kamper burgervader 
Aeltsz verder uit. Zij introduceerden het biertje Kamper Vreugd. Dit amber-
kleurig bier heeft door de toevoeging van vlierbloesem een zacht-zoete, vol-
le smaak met een licht-kruidige ‘bite’ gekregen. 
‘t Huys der Kunsten, met inpandig het Biermuseum met proeflokaal, is een 
bijzondere plek. Twintig jaar geleden gered van de sloophamer, nu een pand 
dat steeds meer van haar schatten uit de Middeleeuwen prijsgeeft, met een 
proeflokaal waar op de metersdikke muren fraaie panelen met informatie 
de Hanzetijden doen herleven. 
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