
 

30 juni 1863 schrijft Gerard Heineken 

in een brief, aan zijn moeder, dat hij in een 

gesprek met de commissarissen van 

bierbrouwerij “de Hooiberg” aan de 

Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, 

had vernomen dat die hun aandelen 

wilden verkopen. De Aandelen kosten 

300 gulden per stuk en er waren er 288. 

Aldus de brief aan zijn moeder. 

Nou liep Gerard Heineken al een tijdje 

rond om de brouwerij over te nemen, 

die een goede reputatie had maar die 

door slechte brouwmeesters werd bedorven. 

Dus kocht Heineken op 15 februari 1864 de 

brouwerij op voor de somma van 48.000 gulden. De zaken gaan goed  

en in 1873 komt de Heineken naar Rotterdam. 

 

 



De nieuwe brouwerij wordt gebouwd aan de Crooswijksesingel te 

Rotterdam en in 1884 in bedrijf genomen met Gerard Heineken als 

president – directeur.  

 

Gerard Heineken overlijdt op 18 maart 

1883, 

52 jaar oud, laat een zoon achter, Henry 7 

jaar oud. De weduwe hertrouwd met de 

heer Petersen die het bedrijf leid tot zijn 

overlijden in 1904.  

 

Henry Heineken, 

de tweede generatie komt de directie 

versterken in 1914. 

Tot 1940, dan vind hij het genoeg 

en treedt terug uit de directie.  

 

 

 

Intussen is de nu bekende……………… 



 Alfred (Freddy) Heineken 

toegetreden tot de directie en in 1951 

wordt hij lid van de raad van en in 1951 

wordt hij lid van de raad van 

commissarissen.100 jaar nadat Gerard 

Heineken de  brouwerij “de Hooiberg” kocht 

neemt zijn kleinzoon Freddy Heineken op 

25 februari 1971 plaats in het hoogste 

bestuur.  In 1969 besluit de Heinekens 

Bierbrouwerij Maatschappij de 

productie in zijn geheel naar 

Zoeterwoude te verplaatsen. 

 De naam van H.B.M wordt in 1972 

veranderd in Heineken N.V. 

 

Charlene De Carvalho 

Bij het overlijden van haar vader Freddy Heineken in 2002.  

Erfde zij zijn aandelenpakket met een toenmalige waarde van € 3,7 

miljard, waardoor ze grootaandeelhouder werd van Heineken. 
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