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II door de hoeveelheid suiker die je eraan toevoegt. Pas tijdens de 
allerlaatste stappen van het proces wordt bepaald hoe droog of 
zoet de champagne wordt. Dat vraagt natuurlijk om uitmuntende 
smaakpapillen.” 

CHAMPAGNE AMBASSADEUR
Ook Hinke’s eigen smaakpapillen zijn inmiddels hooggeschoold, 
getuige de titel Champagne Ambassadeur die ze heeft. “Deze 
titel onderstreept dat je de nodige kennis in huis hebt en dit goed 
weet over te brengen”, knikt ze bescheiden. Als importeur komt ze 
geregeld bij restaurants en sommeliers over de vloer. “We hebben 
hier in Nederland ontzettend veel restaurants van uitstekende 
kwaliteit. Maar Nederland is geen champagneland. Wij kennen het 
voornamelijk als drankje tijdens feestjes en Oudjaarsdag. Terwijl 
dat in combinatie met de oliebol misschien wel het meest slechte 
moment is om champagne te drinken.”

Gelukkig komt er steeds meer Nederlandse interesse in champagne. 
In 2014 groeide de import met maar liefst twintig procent. Toch valt 
er nog heel wat te winnen als het gaat om het introduceren van 
champagne in Nederland, weet Hinke. “In omliggende landen ligt er 
vrijwel altijd standaard een fles champagne koud voor een feestelijke 
gelegenheid. In Nederland hebben we die gewoonte niet. Dat heeft 
met onze cultuur te maken. Je hoeft ook niet bij iedere gelegen-
heid champagne te ontkurken, maar we mogen hier best wat meer 
momenten onderstrepen door er iets bijzonders van te maken. Als er 
visite bij mij komt, weten ze dat de champagne voor ze klaar staat!”

FRIESE MOUSSERENDE WIJN UIT TIRNS
De mousserende wijn heeft niet alleen Hinke’s hart gestolen, ook 
in haar geboortedorp Tirns staat inmiddels een wijngaard waar 
een Friese variant wordt gemaakt. “Mijn broer maakt mousserende 
Friese wijn”, glimlacht ze. “Omdat champagne een gepatenteerde 
merknaam is, noemt hij het Brut. Het is officieel een Sprankelwijn, 
die hij de naam Rienck van Thabor heeft gegeven. Rienck Bockema 
was oprichter van het klooster Thabor en één van de weinige rid-
ders die Friesland heeft gekend. Op deze historische plek waar mijn 
roots liggen, groeien nu dus druiven.”
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I k heb nooit bewust het idee gehad om dit bedrijf te begin-
nen”, bekent Hinke. “Brouzje is geboren uit mijn passie voor 
wijn. Dat begon pas op mijn 29e, toen ik besloot een wereld-
reis te maken. Ik had maar één doel: de wereld zien. Het 

werd uiteindelijk een reis naar Zuid-Amerika, Australië en Afrika. 
Overal waar ik kwam, zocht ik naar kleine lokale wijnboeren of pro-
ducenten. Dat minutieuze proces van wijn maken, fascineerde me 
en liet me niet meer los. Nadat ik al weer een tijdje thuis was, ont-
stond het plan voor mijn volgende bestemming: de Champagne. 
Dat gebied intrigeerde me en wilde ik het meest graag zien.”

HET BEGIN VAN BROUZJE
Ze viel letterlijk als een blok voor de schoonheid van het Noord-
Franse wijngebied. “Die sfeer die daar hangt, voelde direct goed. 
Dus reed ik met regelmaat naar de Champagne. En elke keer kwam 
ik thuis met een aantal flessen champagne van kleine wijnboeren 
voor vrienden en familie. Op een gegeven moment besloot ik samen 
met mijn broer champagneborrels te organiseren. En hierdoor kreeg 
ik opeens een aanvraag om champagne te regelen als relatiege-
schenk voor een bedrijf. Tot dat moment was ik er nog helemaal niet 
bedrijfsmatig mee bezig, maar de vraag triggerde me. Dus ben ik 
gaan uitzoeken hoe je wijn kunt importeren. Het begin van Brouzje.”

Gezien de geschiedenis van champagne is het niet verwonderlijk 
dat een vrouw aan de basis staat van een succesvol champagnebe-
drijf. “Als je teruggaat in de historie ontdek je een aantal vrouwen 
die een wezenlijke rol hebben gespeeld in de Champagne”, vertelt 
Hinke. “Het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door 
ziekte en overlijden van hun man, mede als gevolg van de Eerste 
Wereldoorlog, bleven de vrouwen achter. Dus op de Franse wijn-
gaarden stonden er plotseling vrouwen aan het roer van wat nu 
grote champagnehuizen zijn geworden.”

KRITISCHE ZAKENPARTNERS
Tegenwoordig zijn het toch vooral mannen die de scepter zwaaien 
in de champagnewereld, merkt Hinke. Kleine producenten die erg 
kritisch zijn in de keuze met wie ze zakendoen. “Franse wijnboeren 
willen er zeker van zijn dat hun product ergens terechtkomt waar 
het op waarde wordt geschat. Omdat ik nu al een aantal jaar in de 
Champagne kom, kennen ze me. Die bezoeken aan de wijngaard 
vormen de basis van onze samenwerking. Ik verzorg daarnaast rei-
zen en neem geregeld groepen mensen mee die ik de basiskennis 
van het champagne maken bij breng. Ik merk dat ik ondanks mijn 
groeiende kennis zelf ook nooit ben uitgeleerd. Er zijn iedere keer 
nieuwe feitjes die ik nog niet wist.” De basis van het champagne 
maken mag dan in strenge procedures zijn vastgelegd, iedere wijn-
boer kiest een geraffineerde manier om zijn eigen handtekening 
aan de wijn te geven. “Er zijn zo veel factoren die van invloed zijn 
op de uiteindelijke smaak. Dat begint bij de samenstelling van de 
grond, het klimaat en de hoeveelheid zon. Maar ook tijdens het 
proces kun je op talloze manieren de smaak bepalen. Bijvoorbeeld 

Ze is als enige dame in een magazine vol heren een beetje een vreemde eend in de 
bijt. Maar toch verschilt Hinke de Jong in niets van haar mannelijke collega’s. Ze is 
gedreven, ambitieus en bovenal een ondernemer met een eindeloze passie. “It moat 
altyd brûzje”, glimlacht ze. Niet voor niets gaf ze haar champagnebedrijf de naam 
Brouzje. Sprankelend, verfrissend en een tikkie ondeugend.

“ALS ER VISITE BIJ MIJ OP 
BEZOEK KOMT, WETEN ZE 
DAT DE CHAMPAGNE VOOR 
ZE KLAAR STAAT!”

“
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