
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
 “DE DELI-BROUWERIJ” 

 
De N.V. Deli-Brouwerij werd op 30 januari 1886 te Nieuwer-Amstel (tegenwoordig deel van 
Amsterdam) opgericht. De vennootschap werd aangegaan voor 50 jaar en had als doel “het 
exploiteeren eener brouwerij van Hollandsche en andere bieren met al wat zoodanige exploitatie in 
den ruimsten zin behoort”. 
 
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg driehonderdduizend gulden, verdeeld in 300 aandelen van 
duizend gulden. Het aandelenkapitaal werd geheel geplaatst bij een dertigtal particulieren, wier 
deelname varieerde van één tot negentig aandelen. De grootste aandeelhouders waren:  
- F.W. Schroder, zonder beroep, voor 90 aandelen; 
- H.E. Beuker, zonder beroep, voor 48 aandelen; 
- Jhr. Th.A.C. de Geer, dir. der Hollandsche Hypotheekbank. 35 aandelen; 
- J.K. Huysinga, commissionair in effecten, 35 aandelen; 
- Jhr. B.A. Engelen van Pijlsweert voor 34 aandelen. 
 
Als directeuren werden benoemd de heer H.E. Beuker en Jhr. B.A. Engelen van Pijlsweert en als 
commissarissen; Jhr. Th.A.C. de Geer, Mr. K.A.W.L. Hazelhoff Roelfzema en de heer J.K. Huysinga. 
 
Per acte van 30 juni 1890 werd o.a. het maatschappelijk kapitaal verhoogd en wel tot 
vijfhonderdduizend gulden, verdeeld in 1000 gewone en 1000 bevoorrechte aandelen van ƒ 250,— 
elk. De gewone aandelen waren geheel geplaatst, van de bevoorrechte 250 stuks, terwijl de rest in 
portefeuille werd gehouden. De bevoorrechte aandelen waren uitsluitend bevoorrecht m.b.t. de 
winstverdeling (5 %). 
 

  
 
Gelijk met bovengenoemde statutenwijziging werd een nieuwe directeur benoemd i.p.v. de Heer 
Beuker, namelijk de heer Th.M. Verster. 
De brouwerij werd gevestigd aan de Weesperzijde 112 te Nieuwer-Amstel. 
op 1 mei 1896 kwam de Weesperzijde bij Amsterdam. 
De aanbesteding van de bouw van de brouwerij vond reeds plaats op 11 december 1885 en werd 
gegund aan de aannemers R. Cruijff en H. Schouten voor een bedrag van ƒ 209.976,—. Architect was 
de heer J.W. Meijer. 
De brouwerij, die oorspronkelijk ook een eigen mouterij had, had een capaciteit van 20.000 liter per 
dag. Het eerste bier werd begin 1887 afgeleverd. Men produceerde drie soorten bier, n.l. Deli-
Münchener, Deli-Lager en het speciale Deli-Stout. De naam “Deli” heeft niets te maken met het Deli 
op Sumatra, maar stamt van de eerste twee lettergrepen van het woord "delicieus", van het delicieuse 
bier dat men brouwde. 
 



De ligging van het terrein, ca. 9000 m2, was voor een brouwerij bijzonder gunstig, vlak bij Amsterdam - 
na de annexatie van 1896 in Amsterdam - de voorzijde aan bevaarbaar water en met aan de 
achterzijde een eigen aansluiting op de Rhijnspoorweg. 
 
Men gebruikte uitsluitend Vechtwater dat jarenlang met speciale waterschepen via o.a. de Amstel 
werd aangevoerd. 
 
Pas na de inlijving door Amsterdam is men op het waterleidingnet aangesloten. Rond de jaren 1890 
werkten bij de brouwerij ca. 50 mensen. Hun weeklonen varieerden van ƒ 2,— tot ƒ 25,—. De mouterij 
is slechts een klein aantal jaren in gebruik geweest. Aangezien haar capaciteit te klein bleek werd ze 
na een aantal jaren gesloten en werd sindsdien alle mout aangevoerd van mouterijen in het 
buitenland. Bij het 25-jarig jubileum in oktober 1911, gevierd met een soiree in concertzaal Flora te 
Amsterdam, was men nog zeer optimistisch over de toekomst. In de jubileumtoespraak werd nog 
gewag gemaakt van een steeds uitbreidend debiet. Ook werd aan alle medewerkers een week extra 
loon toegekend. 
 
Niettemin, vond in januari 1918 in Frascatie de algehele liquidatieverkoop plaats. Buiten de 
gebouwen, die ƒ 695.948,— opbrachten, omvatte de verkoop 2614 kavels en duurde vier dagen. 
Kavel 2614 was de “fabrieksbel”. 
 
De reden van de achteruitgang is niet te achterhalen. Wellicht dat de oorlog 14-18, waardoor zowel de 
export van het bier als de invoer van mout stagneerde, hier een rol in heeft gespeeld. 
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