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Het Amsterdam Museum
beheert de collectie van de
stad Amsterdam. Al met al
zijn dat zo'n 90.000 objecten. Van middeleeuwse
schoentjes tot schilderijen
uit de Gouden Eeuw, van
oude poppenhuizen tot een
portret van Theo van Gogh.
In 'Hebben en Houwen'
staat iedere keer weer een
ander object centraal uit de
collectie van alle Amsterdammers. Deze keer de zilveren troffel van moeder
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zit eenzilv~re~ pl~atje, met
een tekst dIe blerllefuebbers
zal goeddoen.'Deessteen--,

doorU gelegd,Zij strekke I
eensterzege/ Van't kostelijk
Amsterdam/ Doorhetbrouwenvangoedbier / Worde's
volks wenschverkregen/
Voorgoedhunafscheidvan
Schiedam'.Schiedam,
daar
~~
veeljenevervandaan.
Heinekenvondjenevereen
verderfelijkedrank,slecht
voordevolksgezondheid,
maardatgold natuurlijkniet
voorbier! Daarkon alleen
maar'zege'voorAmsterdam
vankomen...
LauravanHasselt,conservator Amsterdam
Museum

ligt die plek dankzij alle
stadsuitbreidingenmidden in
de stad,aan de Stadhouderskade. Bier wordt er niet meer
gemaakt,wel veel gedronken.
In plaats van een brouwerij is
er nu de HeinekenExperience
te vinden. Maar toen hij werd
gebouwdwas het een zeer
moderne bierbrouwerij, aangedrevendoor stoomkracht.
Heineken.
In hetAmsterdam Museum
Honderdvijftig jaar gelden
werd in Amsterdam eenmerk ligt de zilveren troffel, waarmee de eerstesteenis gelegd.
geborendatde wereld zou
Niet door Gerard Heineken
veroveren:Heineken. In het
Stadsarchiefis op dit moment zelf, maar door zijn moeder.
~Anna. Zij had de eer om in
eententoonstellingte zien
1867de eerstesteente leggen
overde grote Amsterdamse
bierpionier,Gerard Heineken I met het gegraveerdezilveren
Hoe het gebouw er
(1841-1893).In 1864 begon =vje.
toen uitzag is nog eenbeetje
Heinekenmet het brouwen
te zien aanhet bijzondere
van zijn eigenbier in 'De
houten bakje, dat speciaal
Hooiberg',eenoudebrouwevoor de troffel was gemaakt.
rij die hij had overgenomen.
Zijn 'Beierse'pils werd al snel Het bakje is een soort uitgeAmsterdamMuseum, bruikrekte maquettevan het fapopulair.
leen StichtingHeinekenColEenpaarjaar later liet hij een brieksgebouwuit 1867, al is
het wel eenvrije interpretatie. lection,Amsterdam
nieuwe brouwerij bouwen
vlak buiten de stad.Inmiddels Op de bodemvan het bakje
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