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Geschiedenis van de hop
"Hop en mout God 't behoud"

Hopkeuring

“Extract uyt het register van de Willekeuren der Stadt
Amstelredamme, geteeckent met de letter N.
‘Op huyden hebben mijne Heeren van den gerechte, amplierende de willekeuren
op het KEUREN VAN DE HOPPE gemaekct den 31 january 1646, geordonneert
ende gestatueert dat van nu voortaen alle arbeytsluyden, die in de hoppe wercken,
gehouden sullen zijn by solemnele eeden te beloven, dat sy den inhoude van de
voors. keure, voor soo veel haer aengaet, ten vollen sullen onderhouden ende
naerkomen ende sal niemandt in de hoppe mogen wercken, als die de vootsz. eedt
sal hebben gedaen op peine, dat de gene die bevonden sal werden contrarie te
doen, arbitralijck sal werden gecorrigeert.
Vorder hebben hare E: de keurmeesters van de hoppe geauthoriseert, om alle de
hoppe die sy ongekeurt in eenige schuyten ofte booten vinden, te mogen detineren
ende in bewarender handt nemen ende brengen op soodaenige plaetse als ’t hare
goetduncken sal, ter tijde ende wijle de boete in de voorsz. keure gemelt, sal zijn
voldaen ende betaelt, sonder dat haer daer inne eenigh hinder, beleth, ofte
oppositie sal mogen werden gedaen, op peine van ses guldens.
Sal mede niemandt vermogen eenige hoppe hier ter stede in te brengen ofte
verkoopen, die met eenige bladeren gepluckt ende gedrooght is ofte daer kruys
ofte andere bladeren aen vast zyn, op de verbeurte van de hoppe.
Aldus gearresteert den 25 october 1656 presentibus allen den Heeren
Burgemeesteren ende allen den Schepenen demto Ioris BACKER. In kennisse van
my secretaris A. SCHAEP.
t’Amsterdam By JAN BANNING, ordinaris drucker deser stede, 1656.

Van belang was dat de kwaliteitshop zo zwaar mogelijk
woog, een mooie groene kleur had en het prikkelende
aroma kon worden opgesnoven. Elke hopteler was er
natuurlijk op uit om zoveel mogelijk aan de hophandel te
verdienen, binnen de handel in hop waren frauduleuze
praktijken dan ook schering en inslag. Zo waren er hoptelers die de keuring, door de hopmeter, ontliepen en hun
hop rechtstreeks afleverden bij de hopkoopman of de
bierbrouwer. Sommigen hanteerden een methode om
tijdens het drogen van de hop in de hopest (droogschuurtje)
de hop met water te besprenkelen, zodat die in gewicht toenam. Weer anderen bedachten een andere list nl. om bij
het ‘opzakken’ van de hop, in het midden van de hopzak een grote staak te plaatsen. Als de zak vol was, trok men
deze staak eruit en het ontstane gat werd dan gevuld met water. Het was dan ook niet onlogisch dat van hogerhand
reglementen werden vastgesteld rond de hopkeuring. Frauduleuze hoptelers noemde men ‘tuitelaars’.
Later is men er toe overgegaan om de hopteler te verplichten ervoor te zorgen dat iedere hopzak voorzien zou zijn
van een dubbel gestempeld loodje (zegelrecht, Hersbruck Dld 1731) met de naam van het dorp waar de hop vandaan kwam.
“In Schijndel zijn dit soort loodjes jammer genoeg niet bewaard gebleven”.

