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voo¡aar heeft hij z[jn pen ingeruild voor een blauw windjack.
hij op weg naar Nikos. Ðie heeft een bist¡o aan de bouleva¡d væ
Thessaloniki. 0p de achterbank staa¡ twee bie*mtjes en op zijn windjack
n het

Athenian Brewe¡y binnengevailen en had
interne e-maiÌs, p¡esentaties en notulen
in
beslag genomen over de pedode 1998
tot en
2013. In;";;;k;"0r".i"o"
o"
Heineken-dochter draâide alles om ,exclusiviteit.,
""t

Nu is

årr"ur*ilir"ì*^*0,
ji

zenden jaren oude kuststad in het noo¡den vân criekenland, De 3g-jarige
Demetri Chriss is in zijn ûopjes. Na tien jaar bü eetr Gilekse krant te heb-

or*iùo"a

ben gewerkt heeft hij eindelijk zijn roeping gevonden. Hij werkt nu yoor
Macedonian Thrace Brewerv, de b¡ouwer van Vergina, het geesteskiDd
van twee Criekse brcers die Matrhattan de rug toekeerden om hun vaderland op te stoten in d€ vaart dervolkeren. Datzelfde geldt voo¡ Chilss
zùn moeder, Ook zij yolgden de Griekse droom,

e

Het is fraai ienteweer, nu tien jaa¡ geleden. Nikos, al
dertigjaar een vdend van de faBilie, staat hem al

op

te wachten. 'Goed bier',

vindt de

restaurônthouder.

de
zijn
tafels
is

Hij drinkt het zelf ook en voor twee k¡atjes van
lokaie trots is altijd plek. chriss tilt de kmtjes uit
auto, mânoeuvreert handig tussen de houten
en stoelen doo¡ en zet ze bij de bar zijn eeFte dea¡
eenfeit. 'lk voelde me opperbest', verlelt Chris, tegenwoordig besluurder bij de brouwerij. 'Moetje mij
dacht ik King of the world! Dit wordt een eitje.
Nikos me een paar dagen lâter

belde,,

zien.
Tot

gewe¡ktin die paar uur dat Chriss onde¡weg was?
Kleine kans. De xestauÉothouder is broodnu€hte¡ en
heeft haast. Hij gebaart dat Chriss de k¡atjes in zijn auto
zet en zich teßtond uit de voeten maakt. .lk dacht: hie¡
klopt iets niet', aldus Ch¡ìss. 'Dit was een man die het
häd gemaakt. lk had veel respect voor hem, dus vroeg
ik njets. Het ging maar om twee kratjes en ik wilde hem
ook niet jn een vervelende positie brengen, Het wæ
me

een vervelende positie brengen. Het wos me duidetijk
íemand op hem leunde. was het zijn huurbaas: een distributeur, de

dat

duidelijk dat iemand op henr
leünde, Wâs het zijn huur-
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zijn baas met het verhaal

THE DARK SIDE oe att¡d harterijke

restaura¡t-

houder is ery kortaf aan de telefoon. 'Het bie¡ verkoopt
voor geen meteí, zegt l¡ij. 'Beschouw het dan als
cadeautje en d¡ink het lekker zelf op', oppert
Nee, dat wil Nikos ook niet, Ch¡iss moet hÊt nu meteen
komel ophalen. De kersverse Vergitra-velkoper aarzeh.
vieruur heen en weer voor twee kratjes?
Als hij een paar uu later zÜn auto voorhet restaulaDt

een
chriss,

Waa¡om?

,"i:'jlli;Ï:i"äi,i::-

aan, dit saâr al jaren
""1
teu¡ van de V€ryina-brouwsij.

of het nu een restau¡ant is, een cafë. eetr supermarkt. een buu¡twinkel, een
kiosk, ee$ hotel, een hotelketen of een distributeut
er is altijd wel een smoes. is het niet de prijs, dan is het
wel de kleu van de fles. En is het niet het promotie-

materiaal, dan is er ineens geen plek meer.
In dejaren daarna merkt chriss dat de zaak-Nikos niet
op zichzelf staat. Overal loopt hij tege! onzichtba¡e
muren aan. De Nededandse merken Amstel en Heineken domineren het st¡aatbee¡d al
vijftigjaat maar er moet toch plaats zijn voot een lokaal bie¡tje? Wat is hie¡ aan de hand?
De afnemers van Macedonian Thrace B¡elvery weten hoe de vork in de steel zit, maar
zwügen. Het voelde als'The Dark Side,uit deSro¡ t4lo¡s-frlms, legt Chriss uit, een gevecht
tegen een oûzichtbare kmcht die alomtegenwoo¡dig is. Tot december 201S. Toen viel ireens
alles op zijn plek.

PARADEP ARD.IES vlakvoor

de¡aarwisseting kwam de Griekse mededingingsautoriteit met een rapport over de bie¡mêrkt. Het oordeel was verdetjgend: Athenian
Brewery, een bijna 100 p¡ocent dochte¡ va¡ Heineken en al decennialang de g¡ootste
speler in G¡iekenland, werd beschuldigd van machtsmisbruik. Twaalfjaar had de
Heilenic
CoEpetition ComBission (HCC) gespit en gegraven. De kartelwaakhond was kantoren van

0?À

maartæn demededingingsautoriteit haar
bevindinge¡ publiceer¿".ãontrol""rau
Athen¡an Brewery trog sreeds mee¡ dâD
6o pro.unt io" o.
en winstgevende positie in een markt
met een totale omvang vao
500mi¡joen euro; na btjna twintig jaar ploeteren
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parkeelt, staatr de kratjes al klâar bij de deur De
flesjes zijn leeg, Ileeft Nikos alie 48 pilsjes naar binnen

'Ik wílde hem niet in

*,

u".l"oli

aldus de HC¿.
muA."
moeten geturgen en die vertelden hoe
Arhenìan Brewery bijvoorU".ta-Loìiing"n.n
kredjeten gaf - eE deze dreigde in te trekk"n
."n ."í¿,
de klanten iets anders wjlde aanbiede¡.
"t,
f)e Nederlandse
pilsen"rr.ur-"-n
p"r"o._
paa¡djes van Athenian B¡ewe¡y.
Een Heinekm-koerkastiie¡, e"n
¿u".
Zie daa¡maat eens tussen te komen.
Tüdens hetjarenla¡ge graafwerk had.de
Heineken-dochte¡ al een stap rerug gedaan,

staat de naam van dat bier: Ve¡gina. Ðe flesjes mmnelen in elke bocht.
Hij is er bijna, hoeft nog maar door een paar nauwe straatjes van de dui-

had

qe vergtna-brouwer amper
4 procent verove¡d. Al
de nv was de eindverantwoo¡delùke.
Of zoals Chriss
jaren had de Heineken-dochter geen
duimbreed toegeirrl"i¡" tind een bar dær een ruit schopt,
geven aan concurrenten. Þe getu¡genissen
j
dìe de
ben ik aìs ouder toctr oot
¡r¡;"ä'"n''
optekende spmke' boekderen. Dê karterautoriteit
""nrpr.tuiritz
legde
bot bij zijn eigen kaûerwaak_
meer dan råchtig etåbrissementen en
andere
r.""î
Ir"ålr" ¿oei bercikt - een Griekse veelB:*.ry onder de toep, Figenaren_van
0,.r.. o.î,".g
en beboeten _ en was niet
cates, restaurants en sra odlenten, met
k inkende
".uen
,,",
een Nederlandse muirinational aan
namen ars BIue Lagoon Ên Baccrìus, deden
te
""g
hun verhaar. purtun. nou.nãì"n
irad de HCC zijn handen vol, wa't
Het slotakkoord was een boete voo¡
Athenian Brewery ir¡""ia" g*î".v
,.kende
meteen
bercep
aan
tegen
van 31'5 miljoen euro Daarnaast werden
twee
werd verlaagd naar 26,7 mirjoen
ken-directeureu, in dienst bij de Cxiekse
doc.hte¡,
.rå, Ãïårïi r"ro"ei van de rechlbank blæf over_
soonlijk op de vjngers getilt. Zii moesrten
ieder
eirrd. opnieuw ging de Athænse b¡ouwer
derlijk B0.0oo euro
nog immersleepr herjuridische steekspel
in G¡ieken_""
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iret xcc-rappon

de machtsverhoudìngen broor' Da¿
Athenian
vereweg de g¡ootste was kwan nìer ars
een

regde

Brewer:y
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,rewery w'de dåa¡ niet op wach-

*"ig".;g u"n de Hcc ging ef¡iet ¡n, vijftien
I."* *ï. iri"tren criekse p's geweerd ten faveu-
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Maä¡ dat Heinekeß vooruitgeschoven-post
stersermâ- ,u
t¡g concurrenren weerde - en dat al vjiftìen jaar
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¡l"ineken. Een ongerijke strijd die

_ ¡L.llri."i, ,r.""" æn hoop geld
had gekost. Ën
ookbüdekrein;Macedonian- l"ñ"¿"ri""ä*ït-inar¡onãr,diejaarlijksm'jarden
"n

Thrace Brewery' Die zette meteen de volgende
stap
bes¡oot het Nededandse moede¡bedriif
aãn te
Want het kon toch niet zo zün dat niemand
in
dam wist war er in criekenrand gebeurde?
En dan

en

""Jui" r*,ì- ""**p van bier¡n âlie hoeken en
pakkeo. ;;;;;;ä";.",
kwam daarmee weg? Dus zochten
Amster- L or,"t-.rã'*ìànandse b¡ouwer thuis op.
Ze namen
nog:

op de zuidas in
""d;;;;;;;;
"dvocare'kantoor
Heinekm,
fehua¡i 2Ol7riofte er een dagvaarding op
de mar van Heinekens hoofdkantoor
aan
het Tweede wetefingplantsoen. SchadepÅt:
101,7 m,joen euro. precies.

verdiend

a

rs

***1i".1î"ii,l;'nffiî::ïiä:iffi ::i:ff"A

upeningssaivo van de crieken
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prkten het nieuws neteen op. In
een
Her

mocht er wezen; media
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Qjd dat zakendoen niu, .ou.
van mens, maatschappii en natuur zou
Heineken zich weleens flinL
deze Griekse kwesrie. Her.ging nìer
atleen o.¡"r"rr"neo
werden algemeen geaccepree¡de duurzåamheidsideaìei
met

toriu *"g ga"n
tunnen ,toten u"n
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wat Heineken bedoelt met ,brew a better
world,? Bovendiet was
kee¡ clat t ¡cerelds bekendste bie¡me¡k
onder vuur kwan teiigger.
Neetie Krc€s had de Nede¡tanders in 2007
op uu ¡on
"r

"",n"_
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'Þe introductie van nieuwe inte¡nationale en Gdekse biereo hebben de markt veeÌ
dynamischer gemaakt.' Maax zo heel veel bewegìng zat er niet in die Griekse bie¡markt, Zevenjaar late¡ had Athenian Brewe¡y nog steeds 85 prccent marktaandeel,
aldus de HCC. Nieuwkomer Macedonian Thrace Brewery deed zijn stinkende best,
maar kwam niet verder dan een paar procent.

EXGIUSIVIIEll r"ch waren de grote bazen op het He.ineken-hoofdkantoor er
niet gerust op. In 2003 was Heineken begonnen aan de verovedng yan Europa, met
als sluitstuk de aankoop van Scottish & Newcastle voor ruim l0 miljard euro in 200g.
Tegelìjkertüd vertoonde het fort Europa ba$tjes. In 2004 kwam Heinekens marktaandeel onde¡ druk te staæ in een regio waar het concern 65 procent van ai zjjn bie¡
verkocht. Zo ook in Grjeke¡land, Amstels sponsoring van het Eurovisie Songfestival
2006 in Athene ten spùt. Ðat moest andem. Otrder
auspicièn vân de net aangeteden Jean-François
ook kon kiezen voor een Vergi¡a-pilsje. Een alledaagse
Boxmeer werd een plan bedacht om ¡tet tij te
verkoopstËtegie die op zich ¡ìiet verbode¡t is, tenzû je
Na groen licht van de top kregen alle regiomanagers zo groot bent datje de markt al domÌoee.t. Er daar

ken bijna 220 miijoen euro aftikken voor verboden
prijsafspraken. Een zaak rond Cambodjaanse'biermeis-

jes' in 2012 bleek een voorbode van een veel grcter
schandaal in Congo, blootgelegd doorjournalist Olivier
vu Beemen. He¡neken kon er niet omheen engelastte
eetr eigen onderzoek naar promotiemeisjes in Afìika.
De schadeclain van de Grieken werd oiet eens €en voetnoot in het,aarverslag van de nv over 2012 lfeineken
en dochterbedrijf Athenian B¡ewery zijn twee verschil-

vÐ
keren.

Heinekens
ltalië,
ont-

eind 2005 de uitkomst in hun mailbox,
dochte¡- en we¡kmaatschappijen in bijvoorbeeld
spanje, oosteûrijk, Polen en de verenigde staten

ilchtlijnen voor eeo
nieuw regionaal managementsvreem, zo ook
kenla¡d. Hoe moesr je
viDgen

lende eotiteiten in twee verschi¡lende landen, betoogde
de advocaat van het Nederlandse moederconcern. Het
is een pr-stunt. zei hij in mei votigjaar. 'De vordering

Grieklan-

tegeß Heineken is enkel ingesteld om een forum le
c¡eëren.' Chriss [¡ekt een wenkbrauw op. Hij kent het

riedeltje van Heineken, wil hÍj maar zeggen. Waaronì
het grote Heineken aanpakke¡? 'Het is eeû kweslie
rechtvaardigheid, van goed en kwaôd', zegt hÛ.
veüucht de bestuurdef van MacedonianTh¡ace Brewe,Het
r\¡t
moet een ve¡d¡ietige dag zijn voo¡ de

vân
DaD

lande$ als een nationaai icoon

Nede¡zich zo gedraagt.'
is

|(OLOIIELSREGIME Een nationaaÌ icoon, dat
wat ook zijn Macedonian Thrace Brewery lÌad moeten
wo¡den. De kleine brouwer is een typisch product
eind vorige eeuw- Vele Grieken repatrieerden,
van een romanrisch ideaal over een la¡d dat zijn
matige plek in de gesch¡edenis opeisrc. Het was lid

van
vervuld
rechtvan

ging de Heineken-dochter dus de fout iD, concludeerde
de HCC. ôp gerafñneerde wijze hengelden de verkopers
va¡ Athenian Brewe¡v klanten binnen, zoals in het

'Het is een kwestie van rechtvaardigheíd. Het moet een verdrietÌge dag
'
als een nationaol ¡coon zích zo gedraaþt'

zijn voor de Nederlanders

ten binnenhalen? Hoe kon
de

de Europese unie. dÊ economìe flÔreelde en tra meel
dan een eerìw keerden de olympische Spelen telu8 naal
hun bakermat. In 1996 begon de trouw vart de brouwe-

rij v¿n Macedonian Thrace Brewery, dat Gliekse gerst
en Grieks bronwater gebruikte. Tweeiaal laterweld
het ee$te Vergina-pilsje gelapt De oprichteß-broers
Politopoulos, van wie er een zün brouwersdiploma haci
gehaald in chicago, streden voo¡ God, vaderland en
Bier. Was het niet de ìegendarische Frank Zappa die had
gezegd dat een land zich pas echt een lând kan noemen
als het zijn eigen b¡er heeft? Naluurlijk wisten ze dat

Heinekens dochter groot was in hun thuisland, maa¡
wat dan nog? Ze hadden geen hekel aün Heineken.
ln New Yotkse kroegen hadden ze heel wåt importbiùtjes laar binnen Seklokt. Maar
het tijdperk van de 'craft beers'was aangebroken, de opstand tegen'Het Glote Bier'was
begonnen. En Heineken was bepaald geen kieintje in het land vat Polyphemos
Heineken, ontstaan uit b¡ouwerij De Hooiberg op loopafstand van de Amsterdamse 'BiBr-

kâai' (nu OudezÙds Voorburgwal), had al in 1968 voet aan Griekse wal ge|.et. Dat was mel
de overname van Amstel. Onder toeziend oog van het kolonelsregime kwamen vervolgens
de eeßte successen en na de vai van de iunta in 1974 Sing het nog harder- Ðe mythe wil
dat de sociâaldemocratische regering, die het politieke speelveld domineerde van begin
jaren tachtig tot de crisis in 2012, haar steentje bijdroeg. De offrcièle kleu l'an deze regering was ook groen. Griekenland werd Heinekens grootste succesnumer in Europa. In
1998, toen Vergina werd geìnt¡oduceerd, controleerde Heineken-dochter Athenian Brervery 85 prccenL vân de hele Grjekse biermqkt. Destijds schreef Heineken in zijnjãä¡versÌa8:

winst omhoog iû een

krimpende markt? Hoe moesrje marktaandeel vasthouden of ve¡overen? Nou, door hôndig gebruik te
van FASCAR en AZQVP2, zo schrcef het hoofdkantoor
in Amsterdam voor. Twee aüoniemen, de een bedoeld
om de afzet nåa¡ klanten te vergroten en de ander
de consument meer te laten
ln geen van de twee lettercombinaties komt het
'exciusiviteit'voor. Toch beschrìjft de Griekse kaneF
waakhond ze steevasr ats'exclusiviteirsst¡ategi€èn'.
verkopers van Athenian Brewery haalden bijvoorbeeld
een café-eigenaar over om âlleetr Heineken of

make¡

drinkÊn.

om

woord

aan te bieden, Êen dorstÌge klant

Amstel
had geen idee of hij

geval van de Blue Lagoon in de badplâats volos. De
eigenaar werd gelijmd met 'Heineken-strandstoelen',
zodat het groene merk overai zichtbaar was. Wat za1
een be¿oeke¡ kiezen als hjj vervolgens bestelt? En oa

ervoo¡ te zorgen dat de eigenâar van de Blue Lagoon
alles voìgens plan uitvoerde, kreeg hi ook na zün contract ,regelmatig, bezoek van de verkopers.

'VERI(EERD BEGREPEI{'

Het zùn dit soort voorbeelden waarvan chriss zegt: .zieJe wel, het js toch
gewoon niet te ontketrnen?' Maar dat is nu precies wat
er wel gebeu¡t. volgens Atheniatr B¡ewery waren de

verkopers een beetje te veel hun eìgen gang gegaan.
Zo håd de hele verkoopafdeling van Noord,Griekenlmd een presentatie ,lerkeerd
begrepen'. Moederbedrijf Heineken neemt nog meer afstand, De nv is
partij, in
?een

de Griekse kwestie en heefl ,nooit meegewerkt of deelgenomen, aan het wângedrag
van zijn criekse dochter, zo betoogde Heinekens advocaat. De Griekse mededingings-

autofiteit kan zeggen ¡vat ze wil, maar genoemde ac¡oniemen waren echt geen exclusivi¡eitsst¡ategieën.
Toen de kieine Griekse brouwe¡ zich meldde in Amslerdam nam ook Heineken een
juridisch zwaargewicht van de Zuidas aan. De muìtinational, waaryan ciejaaromzet
met 22,5 mìljard euro 900 keer die van Macêdoniatr Thrace Brewery is, is niet van
plan de rekening te betalen. Zeker niet aan de eerste de beste G¡iek die zijn hând
ophoudt. Sowieso had niemand in Amste¡daü in de gaten wat zich al diejâren in
Griekenlând afspeelde, betoogt de bIouwer \{ist Heineken dat een ve¡koper van

J@n-Fqt4tbw
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Athenian Brewery drie kcer een taveerne in ee[ b!itcnwûk van AlheÐe bezocht om,
met de hânclleiding vao hel hoofdkantoo¡ in dc hêncl, de eigenea¡ zover te krijgeu
een Hcineken-l.êp te inshalleren? ArngeT,ien de zaak nog voor de rechter is, geven wij
geen commcntaâr'. aldus êer': woordvoerder van Heineken.

IWEEDE BROUltlERlJ ¡¿.ar nisschien

moet de vråag wo¡den omgedraaid.
\rvant håd lieinekeD niet moeten weletr rvât zich claar al die jaren afspeelde? De aan

Carvalho-He¡neke!, komen binnenkort weer
bijeen voor hun jaarlijksc vergadering. Da[ nag de vinger omhoog en kan c]e vraêg
irorcien gesteldr was Ileineke[ iÂ Griekenland wel in conirol? Een niet onbelangrijke
vraag, gez¡en lleinekens heerschappjj in Griekenland. Want het vemietigende oordeel Van de Griekse kartelautoriteit ten spijt gaat het de Nedcdande¡s dôdr trots steeds
voor de wind. ln 201'/ had Heineket een marktaandeel
vau zo'n 60 procent in Grjekenland. Voorzichtige schat- tengeld, vier keer r'ìe jaaÍonzet, ìs geen kiein bier voor
t ingen wijzen op een jaàromzet van 250 tot 300 miljoen Macecioni an Th race B.ewery. I ioewel niet broodnodig,
curo. Macedonian Th race Brewery heell na t wi D I ig jaôr kan de brouwer dat goed gebruiken. Chrisst 'Wij willen
gccn bool kopen. Alies wat we krijgen, stoppen we in
knokken 4 tot 5 procent van cle Grìekse bjermarkt
veroverd. Dat is ùog steeds goed voor eeDjaaro¡rzet de brouwerii.'
van ongeveer 25 miljoen eLrro, ¡laa¡ had dus veel lneer
moeten zijn, zo redencren de Vergina-brouwers. lvant
PRINCIPIKWISTIE ä.,tisschien haalt de crieksÊ
juist in het'gouden deceonium', voordat de crlsis het
brouwer zijn gelijk. De Nederlandse rechterjoeg z¡jn
eLlroland aan de rand van de
afgrond bràcht, hield l leine'We kunnen het smartengeld goed gebruiken. Wij willen geen
ken iedereer buire! de
deelirouders, onder wie Charlene de

ALs Macecìonian

I

hra

deru.
ce

boot kopen;

alles

Brewery wel de vruchten
van de ecpnomjsche ho0gtijdagen had kurnen plukken, was er hoogstwaa$chijnìijk al een tweede brouwerij verrezcn.
Maar nu, in een tijd dat Crjekenlancl langzaam opkrabbeÌt uil de (¡isis, zai hcl veel ianger duren voordat de

wat we krijgen, stoppen we in de brouwerij'
C¡iekse bezoekere niot meteen de zaal uit, maar

wilde

dat ze te¡ugkwamen mel een stevigere casus. 'Ncder,
Ìèncl ìs een eisesviiencìelûk land', legt Europees mecie'
dingingsadvocaat Bas Braeken uit. 'De snclhejC ven de

kleine brouwer de acl¡tersLatrcl hecft i[gelopen. Mace
rcchtspraak, de deskundigheid van rechters en advocadoniaff Thrace Brcwery nam enkele grote Europese
ten etr de ervaring ¡let compÌexe zäken naken dat
advieskantoren jn de arn om een belekening te ruakcn menscn en bedrijven higi graag procederetr.' Een voorvan, onder andere, de kosten ven ee[ nieuwe brouwerij bee]d hiervan is l¡ct Europese zoütkartel waarbij ook
cn de ontwikkeLlng van dc bic¡markt in de komende
,{kzoNobel betrokkeD was. Twee andere boosdoeoers
vijf lot ticn jaar. À'leer dan 100 miìjoen euro aan smar wären Scandiûavisch, de eiser was Belgjsctr. De procedure heeft plaals in Amsterdam. Het verbaãst Braeken
düs nie¡ dat MaceConran'ihracc tsrewery voor Nederland koos. Wel vindt híj cle zãak
'uniek', omdat het niet gaat om prijsafspraken måar on machtsmisbruik. TegelùkÊrtijd

hii. Hun eigen ka¡telau¡oriteit heeft moederbed¡ûI Heìneken immers niet ltebôet. 'Het is nog geen gelopen race', aldus Braekeû.
Måar Chriss en zijn collega's ìaten zich niet ontmoedigen. De strijd tegen Heineken gaat
ont meer dan geld. Het ìs een pr¡ncipekwestie. ¡! daa¡bij js de vechlersbaas uit de
staan de Grieken niet heel sterk, dcnkl

in hct ooordoosten van Griekenland ook nog eens een voorvechter
ñet enige regelmaat gaat de telefoon, ve¡telt Ch¡iss. Dan is het een b¡ouwer uii lìelgiö, dan weer uit Engeland, SÌovenjê
bergachtlge streken

getvorden voor vele andere klejne brouwers. Wänt

of Roemenië. Ze hebben allemaai hetzellde verzoek; houd ons op de hoogte, w¡j zitten
in hel?elfde schuitje. Wie die brouwe¡s dan zjjn? Dar wil Clìriss niet zeggen. Een mach
tìg cotrcern als Heioeken moet.je nooil tegeñ de haren in strijken. .

Charle rc d c CøM lho - I{eineken

