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Marketing & Consument

Gastheer van Amstels jubileumviering 
Xander de Buisonjé reikte jubileumfles-
sen uit aan speciale genodigden zoals 
Karin Bloemen (commercials) en Michael 
Boogerd (Amstel Gold Race) die een 
belangrijke ambassadeursrol voor Amstel 
vervulden.

Jubileumflessen
Op de drie jubileumflessen zitten etiket-
ten uit 1933, 1953 en 1971 die in de week 
van 20 tot en met 27 september in de 
winkel verkrijgbaar zijn. Ook presen-
teerde De Buisonjé het boek ‘Amstel, het 
verhaal van ons bier, 1870-heden’.

Geschiedenis Amstel
Ruim 140 jaar geleden richtten Charles 
de Pesters en Johannes van Marwijk 
Kooy bierbrouwerij Amstel op aan de 
Amsterdamse Mauritskade. Sinds die tijd 
groeide het bedrijf stormachtig. In de 
periode 1914-16 verdrievoudigt de export, 
omdat door de Eerste Wereldoorlog de 
export van Duits bier naar de Britse Kolo-
niën stilvalt.

Fusie met Heineken
In 1968 fuseren Heineken en Amstel. 
Sinds die tijd groeien reclamecampagnes 
in belang om Amstel duidelijk onder-
scheidend te positioneren van Heineken. 

In 1982 sluit de brouwerij aan de Mau-
ritskade haar deuren en verplaatst de 
productie zich naar Zoeterwoude.

Nazaat Amstel
Tegenwoordig geldt Amstel als wereld-
merk dat in meer dan 75 landen in de 
schappen ligt. Auteur en historicus Peter 
Zwaal overhandigde samen met directeur 
Heineken Nederland Philip de Ridder het 
eerste exemplaar van het jubileumboek 
aan G. Pels Rijcken, een nazaat van de 
Amstel-oprichters. 

Amstel commercial
Amstel gaat de komende maanden zijn 
jubileum kracht bij zetten door een nieu-
we televisiecommercial en via acties met 
supermarkten. Ook brengt het bedrijf 
voor de horeca speciale jubileumvazen 
uit. Die dragen net als de flessen histori-
sche etiketten uit 1933, 1953 en 1971.
Amstel betrekt ook consumenten bij zijn 
verjaardagsfeest. Via het sociale net-
werk Hyves kunnen ze stemmen op hun 
favoriete Amstelreclame aller tijden. De 
winnaar van de stemming krijgt een rol 
aangeboden in de nieuwe Amstelcom-
mercial.

Jubileumflessen, een boek 

over 140 jaar Amstel en 

tal van speciale gasten en 

optredens. De bierbrouwer 

pakte groots uit tijdens 

zijn verjaardagspartijtje 

in de Westergasfabriek in 

Amsterdam.

Amstel viert 140ste  
verjaardag uitbundig

Maurice de Jong

1870: Oprichting de Beiersch-Bierbrouwe-
rij De Amstel door Charles de Pes-
ters en Johannes van Marwijk Kooy 
op een steenworp van de rivier de 
Amstel. Twee jaar later levert de 
brouwerij het eerste bier uit dat 
wat zwaarder is dan het toen gang-
bare bier in Nederland.

1902:  Mouterij brandt uit. Archief gaat 
verloren, moderne mouterij herrijst.

1919-1930: Sterke groei binnenlandse vraag. 
Amstel neemt veel kleine brouwe-
rijen over.

1922:  Eerste grote advertentiecampagne 
in Nederland voor promotie Amstel 
Super Stout.

1942-1943:  Ongeveer 60% van het personeel 
van Amstel wordt gedwongen ter 
werk gesteld in Duitsland. Ouderen, 
vrouwen en meisjes komen hier-
voor in de plaats.

1947:  Ingebruikname eerste aluminium-
fusten. Amstel heet voortaan: 
Amstel Brouwerij N.V.

1948:  Levering flessenbier aan levensmid-
delengroothandels, tot ongenoe-
gen van horeca-afnemers.

1954:  Amstel begint productie blikbier.
1958:  Amstel produceert eerste bier bui-

ten Nederland in de JordanBrewery 
in Amman, Jordanië. 

1968:  Fusie Amstel en Heineken.
1982:  Brouwerij Mauritskade sluit deuren. 

Productie gaat naar Zoeterwoude.
1997:  Beroemde ‘Drie Vrienden-campag-

ne’ begint.
2010:  Jubileum, 140-jarig bestaan.

Geschiedenis Amstel Actrice Karin Bloemen, oud-topvoetballer Pierre van Hooijdonk en voormalig kopman van de 
Rabobankwielerploeg, Michael Boogerd, poseren met ‘hun’ jubileumflessen van Amstel.
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