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Tegenwoordig is bourbon over de hele wereld een favoriete gedistilleerde drank, 

maar dat had heel anders kunnen zijn. De National Prohibition, de poging van de 

Amerikaanse overheid om alcohol te verbieden, leek immers het doodvonnis voor 

de sector – je moet er niet aan denken! De industrie is intussen meer dan een miljard 

dollar waard. Kentucky, de staat die het overgrote deel van de wereldwijde productie 

van bourbon voor zijn rekening neemt, kent zelfs meer rijpende vaten dan inwoners. 

De Verenigde Staten staan vol met honderden distilleerderijen. De Prohibition, 

ofwel drooglegging, is al lange tijd geleden en inmiddels een onderwerp uit de 

geschiedenisboeken. Bovendien was het de enige terugval in de al meer dan 350 jaar 

durende relatie tussen de Verenigde Staten en whisky.

-  Tekst: Dave Waddell -

Maar niets is natuurlijk ooit zo zwart-wit. De National Prohibi-

tion Act trad op 17 januari 1920 in werking en, gesteund door 

het 18e amendement van de Amerikaanse grondwet, verbood 

de productie en de verkoop van ‘bedwelmende dranken’. De 

drooglegging trok de stekker uit de Amerikaanse drankindus- 

trie die in het jaar 1919 al zo’n $365 miljoen waard was en 

maar bleef groeien. Het doel van de National Prohibition Act 

was maatregelen te treffen tegen de alsmaar groeiende alco-

holconsumptie per hoofd van de bevolking. Volgens verschil-

lende verhalen waren de Verenigde Staten echter zo gehecht 

aan hun sterke drank, dat ze deze door smokkelaars vanuit 

Canada en Schotland lieten importeren, hetgeen aan de wieg 

stond van georganiseerde misdaad. 

De drooglegging had tot gevolg dat het overgrote deel van 

de toentertijd 3000 distilleerderijen zijn deuren sloot en nooit 

meer heropende. Afgezien van een klein aantal fabrieken die 

slim genoeg waren geweest om aan de toekomst te denken, 

of rijk genoeg waren om van de regering een vergunning te 

verkrijgen om legale alcoholische dranken te produceren, ver-

nielde de drooglegging bijna een complete generatie van ta-

lentvolle distilleerders. Alles wat er van de industrie overbleef 

kwam grotendeels in handen van vier grote distilleerderijen 

(National Distillers, Schenley, Hiram Walker en Seagram), die 

bovendien moesten werken met een beperkte, oude voor-

raad. De kreupele industrie kreeg vervolgens te maken met 

de Grote Depressie, de Amerikaanse economische crisis van 

de jaren ‘30 van de 20e eeuw. Met moeite vocht de branche 

zich er doorheen, met behulp van nieuwe bourbons waar 

nog constant aan ‘gesleuteld’ werd, tot het land in de Tweede 

Wereldoorlog terechtkwam. De distilleerderijen kwamen 

hierna in de handen van groothandels en de kwaliteit van de 

bourbons moest het de rest van de eeuw opnemen tegen die 

van de allerbeste Scotch en Canadese whisky’s.

ARBEIDERSDRANK
Kort samengevat: ‘geholpen’ door de depressie en de oorlog, 

luidde de Prohibition de ondergang van de Amerikaanse 

whisky in. Dit verhaal is alom bekend, dus ik zal het kort 

houden. Het is bijvoorbeeld niet zo dat bourbons hun weg 

niet terugvonden naar de café’s en de huishoudens van het 

na-oorlogse Amerika. Dat deden ze namelijk wel – vooral 

tussen 1945 en de jaren ‘60 – in grote mate zelfs, ondersteund 

door de goedkoper geworden dollar. Het probleem, al tijdens 

de drooglegging en ook daarna, was dat er heel weinig goede 

oude en gerijpte bourbon beschikbaar was voor een gehele 

generatie Amerikaanse whiskydrinkers, hetgeen hun smaak 

en gewoontes deed veranderen. Scotch voerde de boventoon 

en de gerijpte Canadese whisky’s leidden de wedergeboor-

te van de cocktails in. Bourbon werd, volgens schrijver en 

whiskyliefhebber Chuck Cowdery, gezien als ‘arbeidersdrank’. 

Niet dat het niet goed smaakte. Integendeel, zoals menig fan 

van oude bourbon kan beamen, was het vaak erg goed, soms 

zelfs uitstekend. De beroemde fabriek van Stitzel Weller is 

al sinds 1935 in bedrijf en ook de whisky’s van National and 

Schenley zijn geweldig. Veel whisky’s, zoals die van Beams, 

zijn geïnspireerd op de whisky’s van voor de Prohibition, wat 

te merken is aan het karakter van de drank. Hoe dan ook, op 

een enkele uitzondering na, werd de bourbon niet duur ver-

kocht – helemaal niet zelfs. Volgens Mark Brown, voorzitter en 

CEO van Sazerac, was het voor de ‘Grote Vier’ belangrijk om 

whisky te verkopen als een Ford, of een Chrysler: “Verkoop 

het voor een lage prijs en bouw volume op.”

Dit had als gevolg dat men op strategisch gebied op een 

dood spoor terechtkwam en dat, zoals Brown erkent, het 

echte karakter van de bourbon vanaf de jaren ‘60 verdwijnt. 

De nadruk wordt op efficiëntie gelegd en door de standaardi-

sering van de productie worden ‘oude meesters’ vervangen 

door chemici en ingenieurs. De bourbon krijgt een “technisch 

degelijke, constante smaak, die tegelijkertijd ook persoonlijk-

heid, karakter en charme ontbeert,” aldus Brown.

De grote producenten, geobsedeerd door de ‘premium sta-

tus’ van de blended Scotch whisky, de Schotse en Canadese 

productiemethodes, en niet geheel objectief aangezien zij zelf 

aandelen hadden in grote Schotse en Canadese bedrijven, 

toonden weinig interesse in het promoten van bourbon als 

een drank vol diversiteit, kracht en karakter. Zij kozen ervoor 

om hun eigen versies van de importdrank verder te ontwik-

kelen, allereerst door te experimenteren met blends, en later 

met de zogenaamde ‘light whisky’, gemaakt van een distillaat 

dat rijpt in reeds gebruikte vaten. Deze blended whisky’s, 

een kortstondig financieel succes, vertegenwoordigden op 

een gegeven moment zelfs ongeveer 18% van de complete 

Amerikaanse markt1. Best bijzonder voor een drank die we 

tegenwoordig amper nog kennen. De ‘light whisky’ was een 

rampzalige mislukking en staat voor het absolute creatieve 

dieptepunt van de bourbonproductie. Het resultaat: tussen 

1971 en 1981 daalde de verkoop van bourbon met maar 

liefst 33%, terwijl de verkoop van Scotch steeg met 9%. De 

Canadese whisky deed het het best van allemaal, en zag de 

verkoopcijfers met 49% stijgen – en dat in een periode waarin 

de verkoop van whisky wereldwijd enigszins stagneerde2.

1 bron: Kathryn Rudie Harrigan’s Vertical Integration, Outsourcing, and Corporate Strategy.
2 bron: Kathryn Rudie Harrigan’s Vertical Integration, Outsourcing, and Corporate Strategy.
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BOURBON’S DARK AGES
De rest van het verhaal zal ik u besparen. Kort samengevat, 

de bourbon kwam generatieslang in een enorme neerwaartse 

spiraal terecht. Om met meester-distilleerder bij Woodford 

Reserve Chris Morris te spreken: de industrie stond op de 

‘automatische piloot’. Het bourbonmeer bleek steeds meer 

een onverkoopbare zee te zijn. Jonge Amerikanen lieten 

de lichtbruine, schijnbaar ouderwetse drank achter zich, en 

gingen over tot het drinken van gin, witte rum, tequila en 

wodka. De bourbonproducenten gingen nadenken over de 

toekomst, veranderden bepaalde aspecten van de productie, 

maar er was een prijzenoorlog losgebarsten die de hoop op 

een goede afloop de grond in boorde. Er vond een bloedbad 

plaats, beschreef Kathryn Rudie Harrigan in haar analyse van 

de industrie. In 1994 lag de productie van bourbon, een echte 

Amerikaanse traditie, ‘op z’n gat’. Er waren nog slechts tien 

grotere en een paar kleine distilleerderijen over, om over de 

reputatie nog maar te zwijgen.

Het is echter te kort door de bocht om dit allemaal te wijten 

aan de National Prohibition. Dat zou de periode ervoor iets te 

rooskleurig voorstellen en een slap excuus zijn voor de peri-

ode erna. Historisch gezien was het beperken en verbieden 

van de alcoholverkoop net zozeer onderdeel van de ‘American 

Dream’ als het drinken van alcohol. De grote kampioenen van 

werk en vrijheid, de puriteinen, verhieven beperkte consump-

tie tot een kunst. De vooroorlogse Verenigde Staten verboden 

de verkoop van alcohol voor de rechtelozen, de machtelozen 

en de verslaafden. Na de Amerikaanse Burgeroorlog was de 

macht van diverse ‘geheelonthoudende’ bewegingen en hun 

vertegenwoordigers zo groot dat al in 1915, vijf jaar vóór de 

National Prohibition, in twintig staten geen druppel alcohol 

meer verkocht werd. Het aantal distilleerderijen slonk in de 

loop van de 19e eeuw in moordend tempo en zelfs al waren 

er wetten ingevoerd die slechte, verkeerd gelabelde of valse 

whisky’s verboden – de Bottled in Bond Act van 1897, de Pure 

Food and Drug Act van 1907 en de Taft Decision van 1909 – 

om de schade veroorzaakt door vervalste bourbon te beper-

ken, dan nog zou, volgens Brown, “de markt nogal chaotisch 

zijn, en bovendien zou de verkoop in café’s of kroegen niet te 

vertrouwen zijn”.

In dit licht is het ook interessant om wat te vertellen over de 

huidige ‘renaissance’ van Amerikaanse straight whisky’s. De 

industrie was in de jaren ‘70 namelijk zó geïnspireerd geraakt 

door het ‘back to basics’-principe – waarin de nadruk werd 

gelegd op kwaliteit, complexiteit en verscheidenheid – dat dit 

bepalend is geworden voor de volgende dertig jaar.

Je kunt echter niet zeggen dat alles beter zou zijn geweest 

zonder de Prohibition, dat zou te gemakkelijk zijn. De analyse 

van Harrigan laat namelijk duidelijk zien dat de grote produ-

centen juist erg blij waren met de voorwaarden, de structuur 

en de systemen van de drooglegging. Niemand realiseerde 

zich de kwaliteit van de bourbon die in de pakhuizen lag of 

was zich bewust van de talenten van de distilleerders die men 

in dienst had. Dat werd pas duidelijk in de bloeiperiode van 

het eigenaardige beleid van Makers Mark, het onverwachte 

buitenlandse succes van de Four Roses en Blanton’s single 

barrel whisky, de wedergeboorte van de dikke bourbon, 

gesteund door de teruggekeerde doortastendheid op de 

markt. Toen groeide het aantal ambachtelijke distilleerderijen 

exponentieel, en stond men op de bres voor hogere alcohol-

percentages, verschillende sterktes voor één lijn aan produc-

ten en voor het aanbieden van single barrels en kleine series 

whisky.

Toch, zelfs al werd de slechte reputatie van de bourbon rond 

1970 verbeterd, zou het onwaarschijnlijk zijn dat de producen-

ten iets konden – of wilden – doen om de greep die de Prohi-

bition had op start-ups te versoepelen. Deze stonden, samen 

met de distributie- en verkoopafdelingen van het product, 

onder streng toezicht van de staat. Dit toezicht uitte zich ofwel 

door een systeem dat producent, distributeur en detailhande-

laar van elkaar scheidde, ofwel door het zich toe-eigenen van 

de verkooprechten. Hier is pas recentelijk tegen opgetreden 

door New York, Washington, Texas, Oregon en Colorado, die 

allen hun regels flink hebben versoepeld, de kosten voor 

toetreding tot de markt verlaagden en de enorme macht van 

de groothandels inperkten; een baanbrekende ontwikkeling. 

Dit maakte voor distilleerderijen de weg vrij om zich uit te 

breiden, en tegenwoordig zijn er dan ook zo’n 650 fabrieken 

te vinden in de Verenigde Staten.

FEEST!(?)
We kunnen dus feest vieren, een voorzichtig feest, dat wel. 

Bourbon is terug van weggeweest, samen met de rest van 

de Amerikaanse straight whisky’s. In 2010 verkocht het zelfs 

beter dan Canadese whisky, voor het eerst sinds de droog-

legging. Nieuwe distilleerderijen, onafhankelijke bottelaars 

en merken worden zo snel achter elkaar gelanceerd dat het 

moeilijk bij te houden is. We kunnen gerust zeggen dat de 

Prohibition – en zijn nalatenschap – totaal geen invloed meer 

uitoefent op de drankindustrie. Zelfs Scotch voelt de hete 

adem van Bourbon in de nek – het gaat zelfs al zo ver om 

samen te werken met bourbon, denk bijvoorbeeld aan ‘bour-

bonised Scotches’ als Barrelhound en Scratched Cask. Maar 

toch moeten we niet te enthousiast zijn: de staten Kansas, 

Tennessee en Mississippi liggen ook in 2016 nog ‘droog’; 

meer dan 33 staten geven de voorkeur aan lokale wetten die 

verkoop, consumptie en bezit van alcohol of specifiek gedis-

tilleerde drank verbieden. Eén van die staten is Kentucky zelf, 

opgebouwd uit 120 counties waarvan meer dan een kwart 

nog immer ‘droog staat’. Ironie van de bovenste plank, vooral 

voor de plaatselijke distilleerders in spé.

Dave Waddell is de auteur van The Knowledge: Whisky 

(Quadrille, 2015). 
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