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In 1946 riep de Hilversumse
frisdrankenproducent Jan Koster zijn
personeel te hulp bij het bedenken van
de naam voor een nieuw merkartikel.
De randvoorwaarden waren simpel: de
naam moest kort zijn en opwekkend en
internationaal klinken. Het was
directiesecretaris Mr. Frederik
Alexander Bontje (1917-1997) die met
de suggestie ‘Joy’ op de proppen kwam
en zodoende met de uitgeloofde
beloning – 25 gulden plus een horloge –
ging strijken. N.V. Joh. Koster’s
Handelmaatschappij, opgericht in 1894
door de vader van Jan Koster, was naar
Nederlandse maatstaven in 1946 een
middelgroot frisdrankenproductiebedrijf. Op de ranglijst van Nederlandse
frisdrankenproducenten nam het qua
omzet de 14e positie in. Hoofdactiviteit
van het bedrijf was evenwel niet de
productie van frisdranken maar de
groothandel in bier. Als zodanig bezat
Joh. Koster’s Handelmaatschappij het
agentschap van Heineken voor een
groot gedeelte van de provincie Utrecht
en het Gooi. Uiteraard vonden de door
Koster vervaardigde frisdranken
voornamelijk afzet in horecabedrijven waar ook Heineken-bier werd getapt. Behalve een
biergroothandel en frisdrankenfabriek bezaten de Kosters – Jan en zijn broers Kees en Richard –
ook nog een distilleerderij (De Boog te Utrecht) en een slijterij. N.V. Joh. Koster’s
Handelmaatschappij was kortom in drankenland van alle markten thuis. Bij het bedrijf werkten
zo’n 60 mensen.
Wat Jan Koster in 1946 voor ogen stond, was een frisdrank te ontwikkelen die de concurrentie
aankon met Coca-Cola en met de populaire vruchtenlimonades van Hero. Al voor de oorlog was
Jan Koster ervan overtuigd geraakt dat Coca-Cola en Hero de toekomst hadden. Twee jaar lang,
van 1936 tot 1938, had Koster als agent vruchtenlimonades van Hero verkocht. De verkoop van
Hero-vruchtenlimonades was destijds duidelijk ten koste gegaan van de in eigen fabriek
vervaardige merkloze limonadegazeuses. In 1946 was alom bekend dat Coca-Cola en Hero
werden geconfronteerd met een overstelpende marktvraag – een vraag waaraan zij slechts
mondjesmaat konden voldoen omdat de suiker nog op de bon was. Er was geen groot strategisch
inzicht voor nodig om te voorzien dat zodra de Nederlandse regering de handel in suiker zou
vrijgeven, Coca-Cola en Hero een groot deel van de markt moeiteloos naar zich toe konden
trekken. Frisdrankenproducenten die wilden blijven meetellen deden er dus verstandig aan
merkartikelen te introduceren die in uitstraling en kwaliteit niet voor Coca-Cola en Hero
onderdeden.

Achteraf kan worden geconstateerd dat de
gebroeders Koster aardig door hadden hoe het
werkte: ontwikkel je eigen versie van een
bestaand product (Hero Sinas), verzin
daarvoor een pakkende merknaam (liefst
Engelstalig, dat doet het goed bij de jeugd),
laat een modern logo ontwerpen (cursieve
schreefloze letters op een rode ondergrond),
zorg ervoor dat naam en logo
merkenrechtelijk zijn beschermd (de
merknaam Joy werd op 5 april 1946 en het
beeldmerk op 10 juni 1949 gedeponeerd bij
het Bureau voor de Industriële Eigendom),
gebruik een flesje dat net als dat van CocaCola uit duizenden herkenbaar is en schrik
tenslotte niet terug voor de nodige reclameen verkoopkosten. Kortom: ga voor een ‘metoo’ product met maximale herkenbaarheid en
laat anderen maar tijd, geld en energie steken
in de ontwikkeling van een echt innovatief
product. Ontwerper van het Joy-logo alsmede
van het opvallend gedrongen 28 cl flesje was
de bekende vormgever Gerard Kiljan (1891-1968). Toen op 8 november 1948 de handel in
suiker door de Nederlandse regering werd vrijgegeven, stonden de gebroeders Koster klaar om
met Joy hun marktpositie te verdedigen (tegenover Coca-Cola en Hero) en zelfs uit te breiden
(ten koste van andere producenten).
Jongetjes met
flesjes Joy, gezeten
op Heinekenbierfusten op het
bedrijfsterrein van
Koster aan de
Utrechtse Oude
Gracht, circa 1955.
Foto: Het Utrechts
Archief.

Ruim twintig jaar
heeft Joh. Koster’s
Handelmaatschappij
met Joy aan de weg
getimmerd.
Verkoopcijfers en
marktaandelen zijn
helaas niet meer
bekend maar uit het
feit dat de fabriek tot
tweemaal toe moest uitwijken naar ruimere behuizing mag worden afgeleid dat Joy een
succesproduct was. De fabriek aan de Koninginneweg in Hilversum was al in 1950 te klein,
waarna onderdak gevonden werd in het monumentale pand ‘De Gesloten Steen’ aan de Oude
Gracht in Utrecht. Deze locatie werd in 1961 ingeruild voor de leegstaande HAKA-fabriek aan de
Europaweg op het Utrechtse industrieterrein Kanaleneiland. Een andere maatstaf waaraan het

succes van Joy kan worden afgemeten is
het aantal smaak- en verpakkingsvarianten. In 1958 kreeg Joy Sinas
gezelschap van Joy Citron. Een jaar later
kwam daar nog de smaak Cassis bij. Met
het oog op de verkoop aan supermarkten
nam Joh. Koster’s Handelmaatschappij
in 1960 een ranke 75 cl fles in gebruik.
Ook deze ‘gezinsfles’ was ontworpen
door Gerard Kiljan. Toen duidelijk werd
dat veel horecaondernemers het Joyflesje van 28 cl eigenlijk iets te
volumineus vonden – klanten deden te
lang over een flesje, dronken het niet snel
genoeg leeg – liet Koster ook nog een
horecaflesje van 20 cl ontwerpen. Dit
laatste flesje was in wezen een
verkleinde uitvoering van de 75 cl
gezinsfles. Opmerkelijk genoeg werd Kiljans gedrongen 28 cl flesje in het assortiment
gehandhaafd. Waarschijnlijk was dit een verstandige beslissing, want voor veel consumenten
waren het merk Joy en dit flesje inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovendien
hingen nog overal in het land blikken en kartonnen reclameplaten waarop het 28 cl flesje stond
afgebeeld. Illustrator van de meeste Joy-reclameplaten was overigens Cor van Velsen (19212010).
In de jaren zestig ging het Koster als frisdrankenfabrikant wat minder voor de wind. Dat lag niet
zozeer aan Joy, als wel aan het feit dat afnemers steeds vaker vroegen om een ‘totaalassortiment’.
Hoewel door Koster ook diverse niet-vruchtenlimonades werden vervaardigd (Ten Cola, Bubble
Up, King’s Cross Tonic), kon aan deze merkartikelen niet de reclameondersteuning worden
gegeven die feitelijk noodzakelijk was. Daar kwam nog bij dat de producten Ten Cola en Bubble
Up achtervolgd werden door merkenrechtelijke geschillen. In maart 1969 verkochten de
gebroeders Koster hun complete bedrijf (drankengroothandel, frisdrankenfabriek, distilleerderij en
slijterij) aan Heineken. Kort daarop werd de
productie van Joy-vruchtenlimonades gestaakt,
werd de frisdrankenfabriek gesloten en werd het
emballagepark (flessen en kratten) vernietigd. Het
merk Joy werd overgeheveld naar de portfolio van
Heinekens frisdrankenproductiebedrijf Vrumona
N.V. in Bunnik.
Omdat Vrumona al beschikte over een ijzersterk
eigen vruchtenlimonademerk (SiSi) was voor Joy
niet meer dan een bijrol weggelegd. Feitelijk werd
het merk Joy door Vrumona ‘slapend’ gehouden
en alleen ‘gewekt’ als de marktomstandigheden
daarom vroegen. Toen begin jaren zeventig alle
grote frisdrankfabrikanten met literflessen
sinasdrank begonnen te prijsstunten, wenstte
Vrumona het A-merk SiSi hieraan niet op te
offeren maar werd Joy als B-merk naar voren
geschoven. In 1982 herhaalde Vrumona die truc
maar was de vernedering voor Joy zo mogelijk

nog groter. Warenwettelijk gesproken was
Joy in 1982 niet eens meer een
vruchtenlimonade. Omdat in de receptuur
minder dan 10% sinaasappelsap was
verwerkt, mocht Joy niet langer als ‘sinas’
worden aangeprezen maar moest het worden
aangeduid als ‘limonade met
sinaasappelextract’. En zo werd Joy – qua
verpakking één van de opvallendste
sinasdranken die Nederland ooit heeft gekend
– een discountartikel in een tamelijk nondescripte literfles. Gelukkig zag men bij
Vrumona al na een paar jaar in dat er aan een
race naar de bodem weinig eer te behalen
viel. De productie van Joy werd gestaakt en
het merk mocht wederom van zijn verdiende
rust gaan genieten.
Die rust zou uiteindelijk zo’n twintig jaar
duren. In 2004 wekte Vrumona het merk Joy
opnieuw tot leven. Dat gebeurde ten behoeve
van de introductie van een nieuwe
‘tandvriendelijke’ frisdrank in een drietal
smaken (aardbei/framboos, appel/peer en
sinaasappel/perzik). De kwalificatie
tandvriendelijk sloeg op de combinatie van
een laag fruitzuurgehalte en de afwezigheid
van suiker. In plaats daarvan was Joy gezoet
met cyclaamzuur en sucralose. Fruitzuur is
verantwoordelijk voor tanderosie (aantasting
van tandglazuur) terwijl hoogfrequent
suikergebruik cariës (gaatjes in tanden en
kiezen) bevordert.
Waarom Vrumona juist voor een tamelijk
innovatief product – de eerste
tandvriendelijke frisdrank van Nederland! –
een oude merknaam van stal haalde, valt
gemakkelijk in te zien. Het concept van een
tandvriendelijke frisdrank moest ouders
aanspreken die zich zorgen maakten om het
gebit van hun kinderen. Voor die kinderen
zelf telde uiteraard vooral de smaak en de
aantrekkelijkheid van de verpakking.
Waarschijnlijk zal echter bij sommige ouders van tegen de veertig, bij het zien van de
literpakken Joy in de supermarkt, ergens in het achterhoofd een belletje zijn gaan rinkelen: Joy –
dat heb ik toch vroeger ook gedronken? Als ik er zelf groot mee ben geworden is het ook goed
voor mijn kinderen. En kijk nu eens: het is nog tandvriendelijk ook.
Helaas bleven de verkopen van Joy tandvriendelijke frisdranken achter bij de verwachtingen. In
2008 werd de productie daarom beëindigd. Opmerkelijk genoeg bracht Vrumona het merk Joy
daarop niet wederom in slapende toestand maar werd het merk gebruikt voor de lancering van

een chocolademelk (Joy Choco) en een
drinkyoghurt (Joy Fruity), die bedoeld
waren als tegenhangers van de populaire
producten Chocomel en Fristi van
Koninklijke FrieslandCampina N.V. De
twee nieuwe Joy-producten, alleen
verkrijgbaar in horecaflesjes van 20 cl,
bleken evenmin blijvertjes en werden al snel
weer teruggetrokken. Zodoende verkeert het
merk Joy thans opnieuw in een langdurige
slaaptoestand.
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