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Weesper bier III: Arsenicum en de
Vlaamse Dokter
vr 16 sep, 10:20 · leestijd 7 minuten Algemeen   Voorlezen

D

Christian Zierleyn spit dolgraag oude
krantenarchieven door en elke maand doet hij
verslag van wat hij zoal tegenkomt. Deze keer een
derde en laatste archiefonderzoek naar de
geschiedenis van het Weesper bier.

e stukken van juli en augustus gingen over de geschiedenis van het Weesper bier. Mijn
archief met krantenknipsels bevat nog een paar mooie stukjes, dus deze maand een laatste

terugblik op het roemruchte Weesper bierverleden.

Hollandsche en Beijersche bieren
Ik begin waar ik vorige keer ben gebleven, de tweede helft van de 19e eeuw. Ik had vorige keer een
advertentie van Weesper brouwerij De Kroon uit 1859 met reclame voor hun Princesse-bier. In 1861
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kwam ik weer een advertentie tegen van deze brouwerij. Deze keer maken ze in het Algemeen
Handelsblad reclame voor ‘Hollandsche en Beijersche Bieren’.

Bij Beiers bier moeten we niet denken aan een bier als Paulaner uit München, maar de term Beiers
bier werd in die tijd gebruikt als naam voor pils. Wikipedia weet te melden dat het eerste pils
gebrouwen werd in 1842 in het Tsjechische Pilsen door de Duitser Josef Groll. Nadat zijn contract in
Pilsen afliep ging hij verder met het maken van pils in Beieren. In Nederland werd het eerste pils
gebrouwen in Brabant in het jaar 1853 en ik vermoed dat De Kroon daarmee ook tot een van de
pioniers behoort van dit nieuwe bier in Nederland. Een jaar later, op 23 oktober 1862 kwam De
Kroon in het nieuws met een opmerkelijk bericht.

Sinistere zaken
Arsenicum werd gebruikt als rattengif en is niet iets wat je graag in je bier krijgt. Wat was hier aan de
hand? Justitie deed meteen onderzoek. Welke sinistere zaken waren hier aan de hand? Het
antwoord is te lezen in de NRC van 27 oktober.
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Dat liep dus met een sisser af. Geen ingenieuze moordzaak, maar een wat sullig ongeluk. Wel een
mooi verhaal. Het volgende artikel vermeldt de Weesper brouwerij de Roode Leeuw en een
Amsterdamse brouwerij die zich helemaal richtte op de nieuwe trend van Beierse bieren.

Heineken
De Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij werd opgericht in 1864 en Gerard Adriaan
Heineken was een van de aandeelhouders. Dat is hetzelfde jaar waarin Heineken brouwerij De
Hooiberg kocht, een brouwerij die later uitgroeide tot het Heineken van nu. Grote industriële
brouwerijen namen de markt over en de kleine brouwerijen uit Weesp kregen het moeilijk. De Rode
Leeuw kwam ik daarna niet meer tegen in de kranten, maar wel de naam Brouwerij De Leeuw. Of
dat een voortzetting was van de Rode Leeuw durf ik niet te zeggen. 

Copra
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In 1914 kwam ik een bericht tegen uit de gemeenteraad van Weesp waarin raadslid Bode klaagde
over de stank bij brouwerij De Leeuw.

De Kangean is een eilandengroep in Indonesië en copra is het gedroogde witte ‘vlees’ van de
kokosnoot. Daaruit wordt kokosolie gewonnen. Alleen is copra een gevaarlijke stof, want het heeft de
neiging tot zelfontbranding. Bij brouwerij De Leeuw was dat kennelijk het geval geweest. Ik begrijp
alleen niet waarom een brouwerij copra in de opslag heeft. Voor zover ik kon vinden is er geen relatie
tussen copra en bier. Wellicht ging het niet zo goed met de brouwerij en gebruikten ze de opslag voor
andere zaken om nog wat bij te verdienen. Een bericht uit 1920 lijkt die interpretatie te
ondersteunen. Op 26 mei 1920 weet De Standaard te melden:

Ziekenhuisbier
Het was inmiddels slecht afgelopen met De Leeuw en de locatie werd alleen nog maar gebruikt als
opslag. Dat brengt me bij de bekende gevelreclame aan het Achterom bij de sluis. Een foto daarvan
staat boven dit artikel. Hier lezen we over Mouterij De Leeuw. Tenminste, ik neem aan dat dat er
stond voordat er een raam in de gevel werd gezet. Interessant is ook de andere gevelreclame voor de
Zuid-Hollandse Bierbrouwerij. Er staat een telefoonnummer bij, dus deze gevelreclame is
ongetwijfeld uit de tijd van honderd jaar geleden. Maar wat heeft deze reclame eigenlijk in Weesp te
zoeken? We zitten hier toch in Noord-Holland? 

ZHB, zoals dit bier vaak werd afgekort was een van de grootste brouwerijen van het land en was
gevestigd in Den Haag. Ze maakten veel reclame. Ik vermoed dan ook dat deze gevelreclame niets
anders is dan dat, reclame voor een biermerk uit Den Haag en dat het pand waarop het geschilderd
was in die tijd geen brouwerij meer was. Het was overigens een biermerk dat niet iedereen kon
waarderen. Hagenezen zelf grapten dat de afkorting ZHB stond voor ZiekenHuisBier.

Café’s en kroegtijgers
Hiermee zijn we wel aanbeland bij het voorlopig einde van de Weesper biergeschiedenis, voor zover
ik er in de kranten iets over kon vinden. Natuurlijk zijn er nog meer berichten te vinden over bier,
maar dan eerder in de categorie van café’s en kroegtijgers. Zoals in onderstaand bericht uit de
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Bredase Courant uit 1934.

Is dat het, of valt er verder nog iets te zeggen over de Weesper biergeschiedenis? Ik heb me vooral
beperkt tot kranten en het kan zijn dat ik hier en daar wat gemist heb. In de archieven is ongetwijfeld
nog veel meer te vinden. 

De Vlaamsche Dokter
Ik wil afsluiten met een verhaal over de Vlaamse Dokter. Wispe vermeldt dat verhaal ook op haar
website.
“Vlaamsche Doctor - Dat Weesp een lange traditie kent van het brouwen van bier blijkt onder andere
uit een handboek uit 1770 – De Koopman: of bydragen ten opbouw van Neerlands koophandel en
zeevaart -. Hierin staat beschreven dat Menso van Wesepe, een van oorsprong Vlaming, al in 1333
een bijzondere bierbrouwerij heeft in Weesp. Zijn bier werd verscheept naar tal van plaatsen in de
Lage Landen en had de reputatie zieken te genezen. Aan het kruidige bier werden geneeskrachtige
eigenschappen toegedicht. Het bier was vooral bijzonder geliefd in de stad Leiden.” U begrijpt dat ik
in de verleiding kwam om dit verhaal eens op te zoeken in het handboek uit 1770.
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De Koopman was een soort weekblad over handel en elke week werden andere onderwerpen
besproken. Bij aflevering 11 op pagina 81 begint opeens een overzicht van Nederlandse steden met
een zeer beknopte geschiedenis en kleine wetenswaardigheden over deze plaatsen. Op pagina 142
zijn we aangekomen bij Weesp en op pagina 143 staat dan de volgende tekst:

“Ao. 1333, heeft Menso van Wesepe hier reeds een Bierbrouwery gehad, ‘t Bier daarin gebrouwen,
werd naar overal, inzonderheid sterk naar Leiden gezonden, daar men ‘t den Vlaamsen Doktor plagt
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te doopen, want het was voor zeer nuttig geagt en strekte den Zieken een medicyn.”

Een vergelijkbaar verhaal vinden we in het ‘Handboek voor staatsmannen’ uit 1826.

Hier is Menso inderdaad een Vlaming en wordt het verhaal van de Vlaamsche Doctor ook genoemd.
Het is een mooi verhaal, maar waar komt dit vandaan? Dit is een boek uit 1770 en dat is 437 jaar na
dato. Dat is alsof wij, anno 2022 iets vertellen over Weesp anno 1585. Op welke bronnen is dit
gebaseerd? Hebben we een document uit 1333 waar dit verhaal wordt vermeldt? En wie was Menso
van Wesepe?

 Zoeken op die naam levert een aantal bronnen op. Bijvoorbeeld het boek “Tonneel ofte
beschrijvinghe des landts ende steden van Holland ende West Vrieslandt” uit 1634
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Hier wordt geciteerd uit een oorkonde uit het klooster van Rijnsburg. Het gaat over een brief van
Gijsbrecht van Amstel uit 1333 waar ene Menso van Wesepe een vastgoeddeal in Boskoop (Zuid-
Holland) beklinkt met de abdisse van Rijnsburg. Aan het eind van de pagina wordt nog vermeld dat
Weesp tegenwoordig (anno 1634) beroemd is om het brouwen van zeer goed bier. Niets dus over een
bierbrouwerij van Menso van Wesepe en de Vlaamsche Doctor. 

Wat interessanter is, dat is dat deze specifieke oorkonde door de eeuwen heen in allerlei boeken over
Gijsbrecht van Amstel herhaald wordt. Steeds exact dezelfde tekst, over de abdisse van Rijnsburg en
het vastgoed in Boskoop. Niets over een bierbrouwerij. Nadat ik een aantal van deze vermeldingen
had gelezen viel mij op dat in het hierboven getoond citaat het jaar 1333 wordt genoemd,
MCCCXXXIII, terwijl in de meeste andere andere citaten het jaar MCCXXXIII, ofwel 1233 wordt
vermeld. Het gaat om exact dezelfde oorkonde, maar dus met een ander jaartal.

Het is merkwaardig dat dezelfde oorkonde wordt genoemd voor twee jaartallen die exact 100 jaar uit
elkaar liggen. Zou iemand bij het kopiëren een fout gemaakt hebben? Wat is het juiste jaartal?
Daarvoor kunnen we kijken naar Gijsbrecht van Amstel. Wanneer leefde die? Hebben we het hier
over DE Gijsbrecht van Amstel? Ja en nee. De Gijsbrecht van Amstel van Vondel speelt in het jaar
1304 en is historisch gezien onjuist. Want degene die in dat jaar Amsterdam binnenviel was niet
Gijsbrecht IV van Amstel, maar zijn zoon Jan van Amstel. 

Gijsbrecht IV leefde namelijk van 1230 tot 1303. Jan van Amstel leefde van 1270 tot 1345. Als de
oorkonde met de vermelding van Menso van Wesepe uit 1333 was, dan zou dit een oorkonde moeten
zijn van Jan en niet van Gijsbrecht. Als het document van 1233 is, dan zou het moeten gaan om
Gijsbrecht van Amstel III, die leefde van 1200 tot 1252. Met andere woorden, het document over
Menso van Wesepe moet wel uit het jaar 1233 zijn en niet uit 1333.

Menso van Wesepe
Wat ons weer brengt bij de Vlaamsche Doctor en Menso van Wesepe. Kan het zijn dat er precies 100
jaar na het document uit 1233 een Vlaming met de naam Menso van Wesepe een bierbrouwerij in
Weesp opende? Dat kan, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Sterker nog, wie zegt dat de Menso
van Wesepe uit het document van 1233 een Weesper was? 

Het enige wat we van Menso van Wesepe weten is dat hij een brief van Gijsbrecht van Amstel naar
de abdissen van Rijnsburg heeft gebracht. Of hij ook een Weesper was, we zullen het nooit weten.
Daar wordt in de eerste vermelding in het Tonneel boek wel van uitgegaan, maar bewijs daarvoor is
er niet. Tenzij mij iemand het oorspronkelijke document uit 1333 kan tonen over bierbrouwer Menso
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Tekst: Christian Zierleyn

van Wesepe, denk ik, helaas, dat de auteur van het verhaal in de Koopman uit 1770, dit op basis van
de oorkonde uit 1233/1333 uit z’n literaire duim heeft gezogen. 

Menso van Wesepe, de Vlaamse bierbrouwer uit Weesp, lijkt mij een hersenspinsel van een creatieve
schrijver uit het eind van de 18e eeuw. Wellicht dat er in Leiden in die tijd een Weesper bier geliefd
was onder studenten. Een soort ZiekenHuisBier dat populair was, de morning after, om de kater weg
te drinken. Laten we het daarop houden en zo een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de mythologie
van het Weesper bier. Niet omdat er bewijzen voor zijn, maar omdat het een mooi verhaal is.
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Meer Extra

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’

Afbeelding

Het meerjarenpan van de

bestuurscommissie 8 dec, 10:00

Duurzaam, groen, veilige en
goede mobiliteit en gelijke
kansen voor iedereen

Afbeelding

'Herkenbaarheid is hardop lachen' 7

dec, 15:00

Schrijver en cabaretier Philip
Walkate spreekt kakkers aan in
hun eigen taal.

Afbeelding

Accommodatie-overzicht Weesp 7

dec, 11:01

Herschikking openbare
ruimtes is hard nodig

Afbeelding

6 dec, 14:02

Weesp Begroot inspireert:
deze 18 plannen zitten nu in de
toetsronde

Afbeelding

Column Hans Burggraaff 6 dec,

11:15

“Ozo!”

Afbeelding

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

Afbeelding

Laatste nieuws

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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Meer laden

WeesperNieuws Extra
Met het WeesperNieuws Extra willen we onze lezers informeren over wat er in hun leefomgeving speelt. Dat
doen we op journalistieke wijze.

Enter Media
Enter Media is de uitgever van lokale nieuwsbladen en nieuwssites in de regio Gooi- en Vechtstreek en Diemen.
Onze titels: BussumsNieuws, DiemerNieuws, Gooi en Eembode, Laarder Courant de Bel, MuiderNieuws,
NaarderNieuws, Nieuwsblad voor Huizen, WeesperNieuws.

www.entermedia.nl

DIGITALE KRANT

Bekijk archief

In de mailbox
ontvangen

© Copyright Enter Media B.V. Het is niet toegestaan teksten, foto’s of enig onderdeel van deze website over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever. Gemaakt met behulp van 

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..

Afbeelding

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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