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‘Weesper Bierkolk’ op een foto eind 19e eeuw. Foto: Collectie Stadsarchief
Amsterdam

R

Weesp en Amsterdam. We zijn nu één gemeente,
maar we zijn al eeuwen nauw met elkaar
verbonden. Amsterdam haalde eeuwenlang water
uit Weesp en daarnaast natuurlijk bier en jenever.
Deze maand wil ik het over bier hebben. Het bier
dat Weesp aan Amsterdam leverde.

uim dertig jaar geleden, tijdens mijn studie in Amsterdam, richtte ik met een paar vrienden
een Bierdrinkersgilde op. Het was een studentikoos excuus om elke maand naar

bierproeflokaal ‘In de Wildeman’ te gaan. Dat is een van de oudste café’s van Amsterdam en bestaat
volgens het uithangbord als sinds 1690. ‘In de Wildeman’ ligt precies op de grens van de Kolksteeg
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en de Nieuwezijds Kolk, schuin tegenover het schattige Korenmetershuisje.

In die tijd, zo rond 1990 had je nog niet zoveel kleine brouwerijen als nu. De laatste restjes van het
rijke Nederlandse bierverleden werden in de jaren zestig en zeventig weggespoeld door de grote
Nederlandse biermerken. Je dronk Grolsch, Heineken, of Amstel. De Engelse en Amerikaanse trend
van microbrouwerijen in elke stad en in elk dorp stond hier in Nederland nog in de kinderschoenen.
Ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort en daar startte in 1989 bierbrouwer De Drie Ringen met een
kleine brouwerij om zo het roemruchte Amersfoortse bierverleden te doen herleven. In Amsterdam
heb je sinds 1984 natuurlijk al Brouwerij ‘t IJ, maar heel veel meer van die kleine brouwerijen had je
nog niet. Voor ons, als Bierdrinkersgilde, was dat in die tijd geen probleem, want vanuit België,
Duitsland en Groot Brittannië waren er zat lekkere bieren te krijgen in ‘In De Wildeman’.

Waarom begin ik mijn verhaal op deze wijze? Dat heeft twee redenen. Enerzijds, om aan te geven dat
ik van bier hou en dat het tijd wordt om eens te kijken wat ik in de krantenarchieven kan vinden over
de roemruchte bierbrouwerijen uit Weesp. De andere reden is dat mijn zoektocht naar het Weesper
bier mij linea recta terugbracht naar mijn favoriete proeflokaal in de Kolksteeg.

Ik neem jullie om te beginnen mee naar het jaar 1699. In de Amsterdamsche Courant van 26
december van dat jaar vond ik het oudste krantenbericht waarbij Weesp en bier samen vermeld
worden. We staan op de drempel van de 18e eeuw en de advertentie die ik vond is een prachtig
startpunt voor mijn speurtocht.

“Daer word bekent gemaekt, dat op de Weesper Bierkaey, bij het Koorenmeeters Huysje, daer de
Roode Boog uythangt en op de deur staet, heel goed Weesper Bier te koop is, bij de ton, halve ton en
vierendeel, bruyn bitter, wit bitter en bruyn soet, ’t welk wel eer van Doctoren en sieke menschen is
verordineerd”

Het is een berichtje van niks, maar ik word daar dus heel blij van. Ok, de Weesper Bierkaai,
Korenmetershuisje, dat ken ik, Rode Boog niet, verschillende soorten Weesper Bier, ok, lekker, en
ook nog eens aangeraden door artsen. Een mooiere start kon ik mij niet wensen. Het
Korenmetershuisje in Amsterdam bestaat nog steeds en in 1699 bestond bierproeflokaal ‘In de
Wildeman’ net 9 jaar. Het proeflokaal van nu heeft wel een rood uithangbord, maar daarop staat een
halfblote wildeman met een enorme knuppel. Wellicht had het destijds een andere naam, maar
waarschijnlijker is dat de Rode Boog een paar panden verderop zat. Wie zal het zeggen? Maar de
Weesper Bierkaai? Is dat dan de Nieuwezijds Kolk? Met veel enthousiasme zette ik mijn speurtocht
voort en nog geen jaar later, op 8 juli 1700, vond ik, weer in de Amsterdamsche Courant, een pareltje
van een bericht.

“Werd een iegelyk bekend gemaekt, dat tot Weesp, in de Brouwerye van de gekroonde rode en witte
Star, alwaer voor desen door de Heer Jacob Schouten veelderly soorten van Bieren zyn gebrouwen,
wederom door desselfs Schoonzoon Johan van Mekeren, dito Brouw-neering werd geëxerceert:
ingevalle iemand van bruyn bitter en bruyn soet, mitsgaders wit bitter, op de beste Loensche wyse
van alderley prys gelieve gedient te zyn, kan sig adresseeren des voormiddags van 8 tot 12 en des
namiddags van 2 tot 5 uuren, aen de Bierkelder gelegen aan de Noordzy van de Weesper Bierkolk,
daer het merk van de gekroonde Star staet uytgedrukt, aen de persoon van Roelof vander Markt,
anders aen Hendrik Elikmans, woont in de St. Nicolaes-straet in de vergulde Star, alwaer de bieren
besproken en kantoren werden gehouden.”
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Wat een goudmijn aan informatie. We hebben de naam van een Weesper Brouwerij, de Gekroonde
Rode en Witte Star, we hebben weer de drie soorten bier, er wordt gesproken over de Loensche wijze
van brouwen, en dan, de klapper, er wordt gesproken over de Weesper Bierkolk. Dus niet de
Weesper Bierkaai zoals in het bericht van een jaar eerder, maar de Weesper Bierkolk. Laat dit laatste
punt eens goed bezinken. De Nieuwezijds Kolk, zoals we die nu kennen, heette eeuwenlang de
Weesper Bierkolk. Om dat verder toe te lichten maak ik een uitstapje buiten de kranten. Ik doe dat
niet snel, maar ik vond in een online boekenarchief een aantal mooie berichten om dit punt te
illustreren.

Ten eerste een citaat uit het boek, “Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koop-stadt Amstelredam” uit
1663, waar je samen met de schrijver op een mooie dag door Amsterdam wandelt. Op pagina 80
komen we bij de Nieuwe Kerk.

“Zo gaat men voort. Daar is de weekelijkse markt van de stoelen, de Nieuwe Kerk voorbij aan de
andere zijde St. Klaas Brug, daar is de markt van de mandenmakers. Hier zijn allerlei korven en
manden, klein en groot. En de Dirk van Hasselt Steeg voorbij komt men op de Bierkolk. Hier wonen
de Bier-beschooyers, die Weesper Bier op de heel en half tonnen verkopen.”

Vanaf de Nieuwe Kerk over de Nieuwezijds Voorburgwal kom je nog steeds langs de Dirk van
Hasseltssteeg en de volgende zijstraat is de Nieuwezijds Kolk. Een bierbeschooier was volgens het
WNT “Iemand die tappers en anderen voorziet van van buiten ingevoerde bieren; inzonderheid te
Amsterdam. In 1621 werd er van de bierbeschooiers een gild opgericht.” Ik hoop dat u een beetje
Duits spreekt, want ik vond nog een mooie beschrijving van de Weesper Bierkolk in een boek van
Philip von Zesen uit 1664 ‘Beschreibung der Stadt Amsterdam’.
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Ik vertaal het even voor u. “De Weesper Bierkolk is eigenlijk dezelfde buurt van de Voorburgwal, of
van dezelve Kolk, want daar plegen de Weesper Bierschepen aan te leggen; maar omdat op dezelfde
plek de meeste Weesper Bierhandelaren rondom een tamelijk groot, met bomen beplant plein
wonen, wordt dit plein, waarop anders op maandagen de markt met sloffen en schoenen gehouden
wordt, gewoonlijk ook de Weesper Bierkolk genoemd.” Zelfs in Duitsland wist men van de Weesper
Bierkolk!

In het boek “Amsterdam - Oorsprong en afleiding van de namen” uit 1865 vond ik op pagina 89 de
volgende passage.

“En wanneer ge soms de Nieuwezijds Kolk nog weleens de Weesper Bierkolk mocht horen noemen,
herinner u dan, dat daar weleer het Weesper- en ook het Haarlemmerbier ter markt kwam, en toen
het plein doorgaans vol biertonnen lag. En als ge dan den blik nog eens rigt op dien voorvaderlijken
trapjesgevel aan den hoek van den Voorburgbwal, dan zult ge in de biertonnetjes tusschen de
wapens van Amsterdam en Weesp op den ouden gevelsteen nog een levendig aandenken herkennen
aan dien voormaligen Weesper-Bierkolk”

Die gevelsteen bestaat nog steeds. Een foto ervan hieronder. het betreffende pand is helaas, wat een
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doodzonde, in de jaren 90 gesloopt om plaats te maken voor het postmoderne complex De Kolk. Aan
de zuidzijde werd tegelijkertijd een modern hotel gebouwd. Als schaamlap voor het slopen van de
eeuwenoude pandjes, werd de betreffende gevelsteen opgenomen in de ingang van het hotel.

Il vroeg me verder af waar dat woord ‘kolk’ vandaan komt? Kolkte het hier soms van het Weesper
bier? In het Woordenboek der Nederlandsche Taal vond ik de oplossing: “(Kamer van een)
schutsluis; ook: (koker van een) duiker. Dat gedeelte van den koker (eener schutsluis), hetwelk zich
tusschen de beide waterkeeringen bevindt, en in hetwelk de schepen, bij het doorvaren of schutten,
moeten klimmen of dalen, (wordt) de kamer of kolk genoemd.”

Dat klinkt logisch. Wie ooit bij een sluis heeft gestaan weet dat het water in een kolk kan kolken als
het water erin of eruit aan het stromen is. Alleen, hoezo zat op deze plek in Amsterdam een sluis?
Dat gaat dan toch nergens heen vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal? De oplossing vond ik op
Wikipedia. Op de pagina over de Nieuwezijds Kolk staat te lezen:

“De Nieuwezijds Kolk is waarschijnlijk het oudste stukje bewoond gebied van de stad. Hier mondde
in de Middeleeuwen de Boerenwetering (via de Nieuwezijds Voorburgwal; in 1884 gedempt) uit in
de Amstel (Damrak).”

Dan is het logisch dat op deze plek ooit een sluis heeft gelegen. Verderop weet Wikipedia te melden
dat op deze plek waarschijnlijk ooit het kasteel van de heren van Amstel heeft gestaan. Aanwijzingen
daarvoor zijn geleverd bij de opgravingen in de jaren negentig waarbij resten van vestingmuren en
oude huizen uit de 13e eeuw zijn gevonden. Op een kaart die gemaakt is in 1944 zien we hoe
Amsterdam er in de tweede helft van de 13e eeuw moet hebben uitgezien. We zien bovenin bij 4 de
Nieuwezijds Kolk en hoe die in het Damrak uitkomt. In 1944 wisten ze nog niet dat daar
waarschijnlijk ook het kasteel van de heren van Amstel stond en er staat ‘Dam’ bij. Ik vraag me af of
daar niet zou moeten staan ‘Sluis’. Dit kaartje moet eens een update krijgen.
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Wikipedia gaat verder met:
“De Kolk werd eind 15e eeuw gedempt en hierna gebruikt als veemarkt. Vanaf 1542 werd het
gebruikt als laad- en losplaats voor bierschepen, en kwamen er veel pakhuizen en handelshuizen.”

Wat heel toevallig is, dat is dat de oudste kaart van Amsterdam is van midden 16e eeuw. De titel van
de kaart is “De vermaerde koopstadt van Amstelredam” en de kaart werd gemaakt door Cornelis
Antonisz. Die kaart is gedateerd op 1545 t/m 1553. 1545 Is maar 3 jaar nadat de Kolk een laad- en
losplaats werd voor bierschepen. Als we inzoomen op deze kaart en kijken naar de Kolk, dan zien we
het plein liggen in exact dezelfde vorm als nu. Het korenmetershuisje staat er nog niet op, want dat
werd pas een eeuw later gebouwd. Wat we wel zien zijn biervaten! Dat zou weleens de oudste
afbeelding kunnen zijn van Weesper Biervaten en bierschepen!
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In de ‘Geschiedenis van Weesp’ schrijft Aukje Zondergeld-Hamer ook over de opkomst van Weesper
brouwerijen en zij weet te melden dat rond 1544 de Weesper brouwnering voet aan de grond kreeg.
Al in 1553 waren er vier brouwerijen die belast konden worden op ontroerend goed. Dat valt dus
samen met het begin van de Weesper Bierkolk in Amsterdam en pas drie eeuwen later, in het
midden van de 19e eeuw veranderde dat kennelijk in de Nieuwezijds Kolk.

Wat ik niet begrijp is waarom de eeuwenoude naam, Weesper Bierkolk, uiteindelijk is ingewisseld
voor het wat saaie Nieuwezijds Kolk? Had het te maken met het verval van de Weesper brouwers?
Was Amsterdam uitgekeken op het Weesper bier? Waren er simpelweg geen Weesper bierverkopers
meer op dit stukje Amsterdam? Of had het te maken met de preutse 19e eeuw? Wilde men liever niet
meer herinnerd worden aan het vele bier dat hier door de stegen klotste? Wellicht is dat iets om een
keer aan een Amsterdamse historicus te vragen.

Je hebt in Amsterdam nog steeds de Weesperstraat, het Weesperplein en de Weesperzijde. Er is dus
genoeg dat herinnert aan de verbinding met Weesp. Toch vind ik het wel jammer dat nou net de
naam Weesper Bierkolk verloren is gegaan. Het moet een geweldige plek zijn geweest. Een kade vol
vaten Weesper bier, allemaal kroegen, bierkelders en handelskantoren waar het Weesper bier werd
geschonken. Voor Weesp moet de Weesper Bierkolk de belangrijkste plek in Amsterdam zijn
geweest.

Eigenlijk vind ik dat we Amsterdam zouden moeten vragen om de oude naam weer in ere te
herstellen. Het gaat hier nota bene om het oudste stukje Amsterdam, dat drie eeuwen lang de
Weesper Bierkolk heette. Amsterdam heeft sinds kort een nieuwe referendumverordening die het
toestaat om een volksinitiatief te starten. Dat kunnen we wellicht gebruiken om onze eis onder de
aandacht brengen. Lijkt me een goed plan. Wij willen de Weesper Bierkolk terug! Toch?

Ik heb boven dit artikel een foto uit het stadsarchief Amsterdam gezet. We zien hier de Weesper
Bierkolk eind 19e eeuw. De Nieuwezijds Voorburgwal is nog niet gedempt en links op de hoek zien
we het pandje met de Weesper gevelsteen. Wat een prachtig pleintje was het toen! Nu is het plein de
plek voor spareribs, huurfietsen en parkeergarage De (Weesper Bier)Kolk. Het wordt tijd dat ik weer
eens naar ‘In de Wildeman’ ga. Eens kijken of daar inmiddels weer Weesper bier wordt geschonken.
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Foto: Collectie Stadsarchief Amsterdam

Tekst: Christian Zierleyn
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Wie maakt de puzzel compleet? 2

uur geleden

De tableaus van Van Houten

Afbeelding

Unieke oude foto’s van Uitermeer

gevonden 22 uur geleden

‘Het was een militair terrein,
daar mocht je officieel geen
foto’s van maken’
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Het meerjarenpan van de
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Duurzaam, groen, veilige en
goede mobiliteit en gelijke
kansen voor iedereen
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'Herkenbaarheid is hardop lachen' 7
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Schrijver en cabaretier Philip
Walkate spreekt kakkers aan in
hun eigen taal.
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ruimtes is hard nodig
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Weesp Begroot inspireert:
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Column Hans Burggraaff 6 dec,

11:15

“Ozo!”
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Voor Missie 538 met korte broeken

naar school 6 dec, 10:00

Broers Tim (12) en Jens (9)
halen geld op voor hun zieke
zusje
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Wie maakt de puzzel compleet?

De tableaus van Van Houten

2 uur geleden

Jarenlang wist niemand in Weesp waar ze waren: de
restanten van het Van Houtenmonument. Gered van de
sloophamer in de jaren zestig, dat was bekend.

Afbeelding

Kerst in de Slijkstraat

3 uur geleden

WEESP Het ‘pleintje’ op de hoek van de Slijkstraat en de
Middenstraat staat sinds deze week in het teken van
kerst. Een metershoge kerstboom met lichtjes prijkt
tussen de winkels..
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WeesperNieuws Extra
Met het WeesperNieuws Extra willen we onze lezers informeren over wat er in hun leefomgeving speelt. Dat
doen we op journalistieke wijze.
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Levensverwachting Nederlanders sinds 2019 iets
gedaald

20 uur geleden

LNP Net als met alles gaan ook de tarieven van de
zorgverzekering volgend jaar omhoog, met gemiddeld
10,10 euro. Hetgeen onder andere de vraag doet
opborrelen: hoe is het eigen..
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Opnieuw 17e eeuws schilderij van Weesp ontdekt

21 uur geleden

WEESP - Opnieuw is er een 400 jaar oud schilderij van
Weesp opgedoken. Het lijkt sterk op het winterse
tafereel anno 1657 dat drie jaar geleden werd ontdekt,
met ook nu weer zich..
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Unieke oude foto’s van Uitermeer gevonden

‘Het was een militair terrein, daar mocht je officieel
geen foto’s van maken’

22 uur geleden

Uniek, zo noemt onderzoeker René Ros de vijf oude
foto’s van Fort Uitermeer die hij sinds kort in bezit heeft.
“Deze foto’s komen uit een tijd waarvan we nog geen
beeldmateriaal..
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