
gever is nogal vaag als het over alcoholische dran-
ken gaat. Hoeveel er in de fles zit, is verplicht. Is 
het alcoholpercentage van de drank meer dan 
1,2%, dan moeten er geen ingrediënten vermeld 
worden. Daar zijn de meeste brouwers al van ver-
lost, want een gewone pils bevat al 5% alcohol. De 
houdbaarheidsdatum is wel verplicht, maar eigen-
lijk een lachertje. Zolang de dop op de fles zit, 
wordt bier niet slecht, het zal hoogstens slechter 
smaken. Biogrondstoffen, erkende garantiela-
bels… het mag allemaal, maar het moet niet. De 
verkoper of verpakker van het bier moet wel wor-
den vermeld, niet de brouwer. Is het een super-
marktmerk, dan zal de naam van de supermarkt te 
lezen zijn. Logisch, want geen enkele bierbrouwer 
wil zijn naam verbinden aan een supermarktmerk, 
terwijl zijn eigen merk enkele rekken verder duur-
der wordt verkocht.” 
Voor bieren die voor export bedoeld zijn – en dat 
zijn er nogal wat – gelden uiteraard andere regels. 
Joost: “In de Verenigde Staten zijn erotische af-
beeldingen niet toegelaten, zoals De Verboden 
Vrucht die in Hoegaarden wordt gebrouwen. Dat 
Adam en Eva die op de fles staan afgebeeld van de 
hand van Pieter Paul Rubens zijn, is voor de Ameri-
kanen geen punt. In Frankrijk is het verplicht om 
op elke alcoholische drank het logo van een zwan-
gere vrouw te vermelden. Vreemd genoeg heeft die
altijd een bierglas in de hand, terwijl Frankrijk 
toch een wijnland is. Alsof de onderliggende bood-
schap is: drink niet te veel bier.”

Verhalen die verkopen
Gelukkig heeft een bierflesje twee kanten. De wet-
telijk verplichte informatie verhuist meestal naar 
de achterkant. Op het etiket vooraan staat in geu-
ren en kleuren het verhaal van het merk. “Behalve 
bij de trappist van Westvleteren”, weet Luc. “De 
paters van de Sint-Sixtusabdij houden zich niet 
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Inglorious
Quad, afgekort
IQ. Quad is de
afkorting van

quadrupel, de
opvolger van

single, dubbel
en tripel.

Het is beter te lang naar de fles te 
kijken dan te diep in het glas. Joost 
Houtman en Luc De Raedemaeker 
deden het de voorbije jaren misschien 
wel meer dan honderd keer. Op en 
vooral achter de etiketten op bierfles-
jes vonden ze fantastische verhalen, 
zoveel dat ze er een boek over schre-
ven. “Het eerste”, zegt Joost, “we 
broeden al op een vervolg. Want over 
hoe een bier dankzij het etiket zijn 
weg vindt naar de drinkers, is nog lang 
niet alles gezegd. Ook al dachten wij 
als Antwerpenaars over de bieren van 
’t Stad alles al te weten.”

Luc De Raedemaeker 
(links) en Joost Houtman: 
“Aan de tapkast is bier 
vaak de motor om een 
straf verhaal te vertellen. 
Wij zouden graag het 
omgekeerde zien: laat 
bier het onderwerp zijn 
van een verhaal.”

Auteur en creatief communicatiespecialist Joost 
Houtman (43) werkte al meermaals voor brouwe-
rijen en schrijft in het vakblad Bière Grand Cru el-
ke editie het verhaal achter een bepaald bieretiket. 
Luc De Raedemaeker (48) is biersommelier en or-
ganisator van de Brussels Beer Challenge. De twee 
zijn gepokt en gemazeld in de wereld van het 
schuimende gerstenat. Al zal hun gezamenlijk lid-
maatschap van zaalvoetbalclub BinnenkantPaal-
Binnen niet vreemd zijn aan hun bierkennis. 
“Klopt”, lacht Luc, “we hechten nogal veel belang 
aan de derde helft van de wedstrijd. De tapkast is 
vaak de motor om een straf verhaal te vertellen. 
Wij zouden graag het omgekeerde zien: laat bier 
het onderwerp zijn van een verhaal. Of weet jij 
waarom er op het etiket van een flesje 
Orval een vis met een ring is afgebeeld?”
Maar voor we aan de sappige verhalen komen, 
buigen we ons eerst over drogere materie: de wet-
geving. Wat moet er verplicht op een bieretiket 
staan? Luc: “Dat is meteen een moeilijke, de wet-

bezig met etiketten. Alle verplichte informatie 
staat op de kroonkurk.” 
Voor hun boek onderzochten Joost en Luc niet al-
leen waarom een bier nu precies Duvel of Vedett 
heet. Ze keken ook naar wat er rond de merknaam 
staat. “Daar zitten de verhalen”, zegt Luc. “Bij Du-
vel prijkt boven de naam van het bier het logo van 
de brouwerij Duvel-Moortgat. En daar zijn ze wel 
in voor een grap. Om de duizend flesjes wordt het 
klassieke logo met een Duvel in het midden inge-
wisseld voor een engel en een duivel die de Duvel 
flankeren. Voer voor verzamelaars dus.  Ook de 
ster en de hoorn van Stella Artois staan er niet zo-
maar. Stella, dat eerst als kerstbier gelanceerd 
werd, is Latijn voor ster. De hoorn komt van de 
Leuvense brouwerij-herberg De Hoorn die al in 
1366 bestond. Daar werkte onder anderen Sebas-
tian Artois die in 1708 de felbegeerde titel van 
meester-brouwer verwierf.” 
In de beginjaren waren bieretiketten nog sober. 
Vorm en kleur werden van elkaar gekopieerd, met 
alleen een vermelding van de naam van het bier 
en de brouwerij. Luc: “Abdijbieren kregen meestal 
een etiket in de vorm van een kloosterraam en het 
schemerige oker. Groen stond voor pils – denk aan 
Carlsberg – en blauw voor witbier. Vandaag wordt 
er over het etiket veel meer nagedacht en doen 
spraakmakende reclamecampagnes de rest. Eind 
vorige eeuw schoten ook de microbrouwerijen als 
paddenstoelen uit de grond. Zij hebben geen bud-
get voor duur betaalde slogans en advertenties. 
Voor hen komt het erop aan om in de winkelrek-
ken waar tientallen bieren naast elkaar staan, op 
te vallen door hun etiket. Doe de test maar eens 
als je in het buitenland bent en zin hebt in een 
biertje. ‘Ik ken er hier geen enkel van’ is je eerste 
gedachte en je grijpt naar een flesje waarvan het 
etiket je aanspreekt.” 

Het Seefmannetje
Een man die dat goed begrepen heeft, is Johan Van 
Dyck, de brouwer van het Antwerpse Seefbier. 
Joost: “Hoe Johan het Seefbier na meer dan hon-

“In de VS zijn erotische 
afbeeldingen niet 
toegelaten. Dat Adam en
Eva die op de fles van 
De Verboden Vrucht 
staan afgebeeld van de 
hand van Pieter Paul 
Rubens zijn, is voor de 
Amerikanen geen punt”

Adam en Eva op de fles van De Verboden Vrucht.
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In 2013 verving de 
Mechelse brouwerij 
Het Anker op het 
etiket van de Mane
blusser de Sint
Romboutstoren door 
een ludiek brand
weermannetje. In 
zijn hand geen blus 
maar een koelem
mertje.

Het etiket van 
Duvel is duidelijk 
in al zijn eenvoud: 
rode gotische let
ters tegen een 
witte achter
grond.



mannen? “Helemaal niet”, zegt Luc, “Wild komt 
van de wilde Brett-gist die de brouwers al sinds 
mensenheugenis gebruiken.” 
Een ander verhaal komt uit de ketel van Inglorious 
Brew Stars in Boechout die gerund wordt door de 
tweelingbroers Erwin en Benny Van Aerschot. 
Luc: “Inglorious Quad, afgekort IQ. Je moet slim 
zijn om die letterspeling te bedenken. Quad is de 
afkorting van quadrupel, de opvolger van single, 
dubbel en tripel. Vergelijk het met koffie: je ge-
bruikt elke keer wat meer koffie op dezelfde hoe-
veelheid water. De twee hebben trouwens ook 
Cum Laude op hun naam staan, het bier dat in het 
studentenrestaurant en op officiële recepties van 
Universiteit Antwerpen geserveerd wordt.”

De ruit van Westmalle
In 2019 schreef Joost Houtman samen met Bart De 
Clerck het boek De rest is parking waarin hij het 
chauvinisme van de Antwerpenaars belicht. Met 
het bieretikettenboek waagde hij zich zelf op die 
parking. In de Kempen vond hij enkele leuke 
smaakmakers. De trappist van Westmalle mocht ui-
teraard niet ontbreken. Voor het verhaal achter het 
etiket van de Westmalle Dubbel, Tripel en Extra 
gingen Joost en Luc voor hun boek praten met Eric 
D’hondt, de vormgever van de bieretiketten en het 
promotiemateriaal. “Het is verbazend hoelang een 
brouwer erover doet om een detail in het etiket te 
veranderen”, zegt Luc. “De vormgever kreeg van de 
paters de raad: er kan geen traditie blijven bestaan 

“Het Seefmannetje 
dient nu als basis voor 
alle Seefetiketten en 
heeft een hoog Tiny-
gehalte gekregen”

derd jaar van onder het stof haalde, is bekend. 
Maar wat weinigen weten, is het verhaal van het 
Seefmannetje op het etiket. Johan pikte het op toen 
hij op een blauwe zondagochtend op televisie naar 
een oude Vlaamse film keek. Het Antwerpse film-
icoon Charel Janssens die erin meespeelde, greep 
daarin naar een biertje en vertelde uitgebreid hoe 
lekker dat wel was, waarna er vol ingezoomd werd 
op een reclamebord van datzelfde bier. Het bleek 
een deal tussen de Antwerpse Filmonderneming en 
brouwerij De Hertog in Deurne, die op wandelaf-
stand van elkaar lagen. Als het bier vaak genoeg 
prominent in beeld kwam, mocht de hele crew na 
het werk gratis bier van De Hertog komen drinken. 
Johan was gecharmeerd door het mannetje op dat 
reclamebord. Dat mannetje dient nu als basis voor 
alle Seefetiketten en heeft een hoog Tiny-gehalte 
gekregen. Met een knipoog trouwens, kijk maar 
naar Nonkel Pater. Hij draagt geen sandalen maar 
hippe Foempies.”

Antwerpse iconen
Antwerpenaars die een boek over bieretiketten 
schrijven, kunnen niet omheen stadsbrouwerij 
De Koninck. Enkele maanden voor de publicatie 
van het boek kreeg het populaire amberkleurige 
bier de officiële naam die het verdient: Bolleke. 
Joost en Luc zochten ook uit hoe Wild Jo aan zijn 
naam kwam. Joost: “Als je de geschiedenis van 
brouwerij De Koninck nagaat, zal je zien dat veel 
belangrijke figuren ‘Jo’ in hun voornaam dragen. 
Neem nu stamvader Joseph Henricus De Koninck 
die in 1827 afspanning De Plaisante Hof op de 
grens tussen Antwerpen en Berchem kocht. Na 
zijn overlijden hertrouwde zijn echtgenote Elisa-
beth met Johannes Vervliet, die de afspanning 
ombouwde tot Brouwerij De Hand. Negentig jaar 
later is het een andere Jo die de brouwerij nieuw 
leven inblaast. Joseph Van den Bogaert, afkomstig 
uit een bekende brouwersfamilie uit Willebroek, 
zette De Ko-ninck weer op de bierkaart.” Wilde 

De Oesterstout
van de Schelde

brouwerij in
Hoogstraten.

Oorspronkelijk
zat de brouwerij

in Bergenop
Zoom. Het etiket
verwijst naar de

stadslegende van
Knap en Knuppel.

Luc en Joost bij
het Seefmannetje
op het etiket van

het Seefbier.
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zonder innovatie. Het oude etiket kon niet hele-
maal op de schop, want aan het DNA van het merk 
Westmalle Trappist viel niet te morrelen. Wel 
moest er een moderne look-and-feel komen. Geen 
kloosterraam, geen hijsende pater, wel het beige en 
bordeaux dat er al was. Het Westmalle-etiket werd 
een eenvoudige ruit, als knipoog naar het klooster-
raam.” Joost: “Als ontwerper ga je uit van een teke-
ning op een vlakke achtergrond, maar eens die op 
een flesje belandt, wordt die bolvormig. Dat geeft 
een totaal ander beeld. Waardoor de grafici op-
nieuw moesten gaan puzzelen. De grootste uitda-
ging waren de hoekjes van de ruit. Die kwamen 
veel te snel los. Na lang uitproberen werd dat opge-
lost door ze subtiel af te ronden. Over het hele pro-
ces van de etiketverandering gingen vijf volle jaren. 
Van monnikenwerk gesproken.”

Bier en oesters
Bier en oesters: twee ingrediënten die je niet da-
delijk zou blenden maar een brouwerij in de Noor-
derkempen vlak bij Hoogstraten deed het wel. 
Luc: “Stout was vroeger een doorsneebier, oesters 
waren armemensenvoedsel. De brouwer kreeg het 
idee om stoutbier te filteren over lege oesterschel-
pen. Zo kreeg het een fijne zilte smaak. De bron 
van de Scheldebrouwerij ligt in Bergen-op-Zoom, 
vandaar dat op het etiket van hun Oesterstout 
twee wildemannen staan. Ze verwijzen naar de 
volkslegende van Knap en Knuppel die ook ver-
werkt zijn in het wapenschild van die stad.” 
Een tegenovergestelde etiketstyling is die van het 
bier van journalist en Turnhoutenaar Patrick Van 
Gompel. Joost: “In China is het cijfer 8 een geluks-
getal. Dubbel geluk levert echter het historisch ge-
sproken behoorlijk foute 88 op. De achtste letter 
van het alfabet is een H, wat kan verwijzen naar 
Heil Hitler. Driedubbel geluk is dus 888 of Triple 8. 
Het etiket is stijlvol, met een zwarte achtergrond, 
goudgele letters en de 8 als oneindigheidssymbool. 
Bijzonder knap.” Luc: “Schitterend bier trouwens 
dat in 2018 op de Brussels Beer Challenge een 
bronzen medaille won.”

Creativiteit loont
Moet het nog gezegd dat het in de markt zetten 
van een biermerk bijna even belangrijk is als de 
kwaliteit van het bier zelf? Luc: “Denk aan de beer 
geek-generatie op een muziekfestival. Als er één 
iemand een bepaald bier drinkt en dat op social 
media gooit, dan volgt de rest van de festivalgan-
gers vanzelf. De sociale behoefte om ergens bij te 
horen mag niet onderschat worden.” 
Joost: “Het is niet voor niets Maten, Makkers, 
Maes, hé. Die slogan is trouwens bedacht door het 
Antwerps marketinggenie Harry Demey van LDV 
United. Harry leerde ons hoeveel kleine brouwers 
tegenwoordig ook sterk scoren met hun slogans en 
etiketten. Als je niet over een groot reclamebudget 
beschikt, moet je nu eenmaal creatief durven te 
zijn. Dat levert uiteindelijk de nodige return on 
imagination op. Voor fervente bierdrinkers zoals 
wij is dat het schuim op de pint.” W
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888 of Triple 8 
staat voor 
driedubbel geluk.

INFO:
Op de fles, het verhaal 
achter het bieretiket, 
Joost Houtman en 
Luc De Raedemaeker, 
Uitgeverij Vrijdag, 
202 blz., 22,50 euro.

Wild Jo dankt zijn 
naam aan de ge
schiedenis van  
brouwerij De 
Koninck, waarin 
veel figuren met 
‘Jo’ in hun voor
naam een belang
rijke rol speelden.

Het Westmalle
etiket werd een 
eenvoudige ruit, 
als knipoog naar 
het kloosterraam.


