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Lifes’ essentials - Coffee 

 

Zoals in de eerste column opgemerkt, is de koffie kwestie zonder twijfel aan te merken als de 

voornaamste oorzaak voor het niet kunnen bereiken van een oplossing in de meeste problemen in 

internationale relaties of samenwerking. Zoals altijd is het juist in vluchtige zaken zoals de geur 

van koffie, dat de sterkste voorkeuren ontstaan en beklijven en men het volstrekt niet eens kan 

worden. De Amerikanen willen alleen Colombiaanse koffie drinken, de Brazilianen voelen zich 

hierdoor uiteraard beledigd, de Nederlanders willen alleen koffie die veel te sterk is, de Engelsen 

drinken thee die meestal sterker is dan de koffie die je in dat land kunt krijgen. De Fransen 

drinken alleen koffie die uit een ex-kolonie komt. Alle anderen zijn voor Java. 

Amerikaanse koffie is slappe zooi waar je na drie grote koppen (en dat zijn ze hier!) nog niet 

wakker van wordt. Daarom deze gids om de bezoeker de weg te wijzen naar een goede kop 

koffie in Chicago. Deze gids komt al zo snel na onze aankomst in het land van de onbegrensde 

mogelijkheden naar je toe, omdat hij snel geschreven moest worden. Over smaak valt niet te 

discussiëren, en een van de redenen is de grote flexibiliteit van de interpretatie die de hersenen 

aan de informatie van de smaakpapillen geven. Met andere woorden, je past je aan. Maar ik ga er 

vanuit je hier niet langer dan een paar weken  verblijft, dus onze eerste indrukken zijn belangrijk. 

Voor de blijver, de gewenningstijd m.b.t. de meeste zaken bedraagt 2 tot 4 weken. Nu al merk ik 

bij mezelf duidelijk gewenningsverschijnselen, en voordat het te laat is en ik Amerikaanse koffie 

lekker ga vinden moet ik deze noodkreet van de prairies in Illinois waar het altijd waait en de …. 

Sorry, ik liet me even gaan.  

Op straat kun je kiezen tussen koffie in een willekeurige eat-out of Deli (broodjeszaak), in een 

restaurant, of in een speciaalzaak. De grootste keten van koffie shops (hier heeft dat woord nog 

die betekenis) is Starbuck, maar bakeries (een van de weinige plekken waar je fatsoenlijk brood 

kunt kopen) serveren vaak ook goeie koffie. Je moet wel met een aantal merkwaardigheden 
rekening houden. 

 Everything is BIGGER. Bestel alsjeblief geen grand of super grand, want dan krijg je ‘n 

beker waar je twee handen voor nodig hebt. Daaruit drinken is ’n avontuur op zich! Of nog 

erger, in de zaken waar je koffie in kopjes kunt krijgen, krijg je ‘n soort van kom voor 

maaltijdsoep met ‘n oortje waar net je pink door-heen-past.  

 Alles is of HEET of KOUD. Koffie moet heet zijn, akkoord, maar om na 10 minuten blazen 
nog steeds blaren op je lippen te krijgen hoeft ook niet. Op de deksels van de plastic bekers 

staat dan ook de waarschuwing dat koffie heet is en tot verwondingen kan leiden door 

inappropiate handling. Sigaretten, vooruit, maar koffie? Frisdrank (pop of soda) daarentegen 

is alleen met absurde hoeveelheden ijsklontjes of tot net boven het vriespunt gekoeld 

verkrijgbaar. 

 Je moet melk goed OPKLOPPEN. Jazeker, cappuccino moet met opgeklopte melk 
geserveerd worden, en zoals in alles neemt het bedienend personeel deze instructie serieus. 

Zeer serieus. Dat witte spul is dus niet om doorheen te komen! Niet alleen kun je een lepel er 

rechtop in zetten (uitgeprobeerd, na vijf minuten nog steeds kaarsrechtop), als je er een rietje 

door heen haalt blijft er ’n flinke klodder aan hangen. Het plakt! En omdat je uit ’n plastic 

beker met ’n deksel moet drinken blijft alle melk erin zitten en als je koffie eindelijk genoeg 

is afgekoeld om van te drinken blijf je dus zitten met ’n meer dan halfvolle beker opgeklopte 
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melk, die ook na ’n halfuur (ook uitgeprobeerd, je ziet we zijn net de jonge onderzoekers) 

nog even opgeklopt blijft. I wonder how they do that? 

 Wie drinkt er nou uit een STENEN beker als je ook uit styrofoam kunt drinken. Naar een 
fatsoenlijke kop moet je vragen, ander krijg je exact dezelfde dikke plastic beker die je op de 

middelbare school gebruikte om kopersulfaat e.d. in te doen tijdens scheikunde proeven. En 

vaak hebben ze niet eens stenen bekers of kopjes. Boven op zo’n plastic geval komt een 

slurpdeksel. Een slurpdeksel is een volledig afsluitende deksel met een slurpopening aan de 

rand. En het woord slurp is met reden toegevoegd! Op die manier kun je al wandelend koffie 

drinken, en dat doet dan ook iedereen ’s ochtends op de treinperrons en op straat. Het heeft 

wel ’n nadeel. Van de Cappuccino blijft alle schuim erin zitten, en je krijgt er geen lepel bij 

om de opgeklopte melk eruit te lepelen. 

 Koffie wordt hier vaak aangevuld met een andere SMAAK. Erg populair zijn geroosterde 
hazelnoten, allerlei zoetigheden waar ik hier verder niet op in wil gaan, en namaak chocolade 

die als Vienna coffee verkocht wordt. Je denkt dat je koffie drinkt, maar… In de thee zijn 

dergelijke bijsmaken vaak een aanvulling op de smaak, maar in koffie is het succes 

aanmerkelijk geringer. 

 Je mag altijd BIJVULLEN. Dat geldt ook voor andere dranken overigens. In een diner bestel 

je een beker (14, 22 of 32 oz) en dan mag je zo vaak halen als je wilt. Voor koffie krijg je ’n 

iets dikkere beker dan voor soda, en je kunt kiezen tussen ’n gewone deksel, ’n extra dikke 

deksel, of ’n slurpdeksel. Op TV zie je nog wel ‘ns ’n serveerster koffie komen bijvullen aan 

je tafel, maar dat moeten oude films zijn want dat zie je alleen in echte restaurants en dan nog 

alleen na nadrukkelijk vragen. Verder is alles zelfbediening. Onze kinderen vinden dat leuk 

want dan hebben ze ’n excuus om rond te lopen en te knoeien, dus die mogen nu altijd mee 

uit eten. 

 ROEREN doe je met ’n rietje, niet met ’n lepeltje. Daarvoor worden korte en erg dunne 
rietjes gebruikt. Sommige zijn ook echt als rietje te gebruiken zoals we als noodgreep met de 

kinderen moesten doen, andere zijn halverwege dichtgemaakt. En eigenlijk zijn ze ook te 

dun. Ze zijn zo dun dat als ze ’n tijdje in een kop staan, ze gaan doorzakken door de 

combinatie van hitte en interne slapte. Lepeltjes zouden trouwens te kort zijn voor de 

monstermaten die hier gehanteerd worden. Of je moet met een soeplepel willen roeren. 

 Je moet je koffie SNEL drinken. De koffie is nl. alleen drinkbaar als ie heet is. Daarom is ie 
ook zo heet. Als je de koffie laat afkoelen zit er geen smaak meer aan omdat er om te 

beginnen niet veel smaak in zit en die smaak door de hitte al vervlogen is. Dus snel drinken. 

Maar denk aan de waarschuwing op de deksel. 

Als je zelf koffie wilt kopen is er een wildmakende keuze aan soorten, merken en typen die in 

Nederland over het algemeen volstrekt onbekend zijn. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 

maten, de grootste soort verpakking meet 2 gallons! Snelfiltermaling is onbekend. Wat wij de 

meest drinkbare vinden is European roast. Het smaakt echt ’n beetje naar DE rood merk, alleen 

door de grove maling is de smaak wat slap. Maar met koffiemelk erin is het goed te doen. 

Over koffiemelk gesproken. Daarmee is het koffie drinken zeker aangenamer te maken. Je kunt 

nl. meer dan een dozijn soorten koffiemelk kopen in winkels. Vaak hebben ze in diners ook 

meerdere soorten, en  daar zitten ‘n paar lekkere tussen. Onze voorkeur gaat uit naar Mocha, 

waarmee je de European roast het aanzien en smaak van een weense koffie (melkerig met een 

scheutje chocola) kunt geven. Niet kijken naar de calorie informatie op de zijkant van het pak! 

Op de zaak is de koffie kwestie serieus aangepakt en op verschillende afdelingen, afhankelijk van 

de vraag of de manager de problematiek serieus neemt (dat is van groot belang in alle kwesties 

hier), zijn een aantal soorten verkrijgbaar die in meer of mindere mate voor een echte Hollander 
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aanvaardbaar zijn. Ik heb geluk dat ik zo’n baas heb, en niet naar beneden hoef naar ’n diner om 

’n kop drinkbare koffie te halen. Alhier hebben we de volgende soorten: 

Columbian Supremo – heavy body, full flavoured, and balanced acidity 

Het is niet het eerste waar je aan denkt, maar er is daadwerkelijk een connectie tussen het 

land van Marqués en meer regeringen dan jaren dat het land oud is, en koffie die net te 

lang in een koffiekan op uitschenken zit te wachten. En deze is het. De eerlijkheid gebied 

te zeggen dat dit brouwsel na een aantal weken acceptabel wordt als start van de werkdag. 

Hazelnut – lively blend of light and dark roasts, sweet, nutty, dark. 

Weet je, dit is eigenlijk nog een van de beter verteerbare / naar binnen werkbare soorten. 

Het is niet echt lekker, maar ergens zit er een nasmaak in die het geheel drinkbaar maakt. 

Nadeel is dat die nasmaak na de derde kop blijft hangen, dus je moet echt met twee 

stoppen. 

Hazelnut decaf – Decaf, sweet, nutty, dark 

What’s the point of drinking coffee when you take the caffeine out is de vraag die men 

zich bij het nuttigen van decafé mag stellen. Veel soorten koffie zijn als decafé 

verkrijgbaar, en dat levert normaliter geen smaakversterking op. Eerder het tegendeel. 

Maar als je hazelnoten erg lekker vindt is dit misschien een aanrader, ’n soort van 

vloeibare Nutella voor de liefhebber. 

French Roast – Our darkest roast offers a distinct b ittersweet flavor 

De naam is in ieder geval juist gekozen, maar laat het sweet er maar af. Bittere zooi die in 

niets en niemendallen ook maar een vage herinnering aan Frankrijk teweegbrengt. Alleen 

voor degene die ‘s ochtends wakker gemaakt moet worden. 

Nantucket – sophisticated and satisfying 

Herinner je de vorige generatie koffieautomaten? En dan nog een generatie terug in de 

tijd, dan ben je ongeveer in Nantucket waar het leven goed is en de koffie slap en 

smakeloos. 

Our blend – Smoot, aromatic and mild 

Dit is het standaard merk van de leverancier, de firma Keurig (!?). En inderdaad, het is 

echte Amerikaanse koffie. Verder geen commentaar. 

Rain forest nut – Vanilla, caramel, cashew flavor, with Amazon nuts sliced in 

Het regenwoudige hieraan is waarschijnlijk de zoete, vanille –achtige bijsmaak. Een 

probleem met Amerikanen is dat als ze iets gewoons (koffie) als lekker willen hebben ze 

voor de brute force oplossing kiezen en er dus iets aan toevoegen. In dit geval de inhoud 

van een tropische kas. En dat had je nou niet moeten doen! 

Belgian chocolate nut – with the rich flavour of real Belgian chocolate 

Dit kopje koffie ruikt veelbelovend, maar als puntje bij paaltje komt, dus bij het drinken, 

blijkt dat schone schijn. De rijke chocolade geur die om het kopje heen hangt blijkt niet 

meer dan een nevel die je lokt maar niet kan bekoren. 

Autumn harvest blend – A colorful blend of light and dark roasted coffees 

De herfst in Amerika is prachtig, vooral omdat het uitzicht op de kleurenpracht van de 

bomen niet verstoord wordt door regen en wolken, maar het zonnetje vrolijk door de fel 

gekleurde bladeren schijnt. Hoe ze die pracht met dit drocht kunnen associëren is mij ’n 

raadsel. Je ziet, niet elke brainstorming workshop levert goede resultaten op. 

Het ontbreken van de U in kleurrijk is geen tikfout.  Dat is Amerikaans engels. 

Thee – 
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Is uiteraard in verschillende soorten verkrijgbaar, maar het hete water waarmee je het 

aanmaakt is zo heet dat je heel handig moet opereren om je vingers niet te verbranden. 

Maar toch, beter dan automaten thee want vermenging met koffie treedt niet op 

Melk –  

Ik drink melk in de koffie, en ook daar hebben ze in dit mooie land weer iets bijzonders 

van gemaakt. Je kunt kiezen uit creamer die uit een halve liter bus komt, of melk die je 

ongekoeld kunt bewaren. Dat kan, staat er op een toelichtend briefje, omdat door straling 

de bacteriën die de melk verzuren zijn gedood en daarom de melk wekenlang ongekoeld 

goed blijft. Het bestralen van voedsel is een volstrekt veilige techniek die veel in Europa 

wordt toegepast. Ik dacht juist dat iedereen in Europa doodsbang is van bestraald voedsel 

en het als ’n typisch Amerikaanse gewoonte ziet. Zo komen dus de verhalen in de wereld! 

Bekers – 

De ouderwetse styrofoam cup die ik alleen van de scheikunde les op de middelbare school 

ken, je weet wel die dingen de wegsmolten als je er zuur in deed, zijn de standaard 

drinkbeker alhier. In diners hebben ze vaak een versiering (bijv. een pepsi label of andere 

reclame), maar op het werk zijn ze wit. Ze zijn verkrijgbaar in small (groot), medium (erg 

groot, ruim ‘n halve liter), large (absurd), extra large (64 ounces, niet uitgeprobeerd, ik 

zou niet weten hoe je zo’n ding in balans moet houden bij het drinken). Op het werk 

hebben ze small en medium die ze hier weer regular en large noemen. Confused? 

Chocola –  

Last but not least, choco uit een zakje. Met of zonder suiker. Dankzij het superhete water 

op de zaak zeer drinkbaar. 

Zo, ik heb er dorst van gekregen! En ’t is al laat. Ik denk dat ik maar ’n pilsje pak. ‘ns kijken, 

Mexicaans, of Canadees, of eentje uit Boston, of van ’n micro brewery uit Frisco, of een lokaal 

bier zoals Berghoff, toch maar gewoon ’n groen beugelflesje Grolsch. Heineken kan altijd, hé ze 

hebben ook Bavaria. Ach, al die keuzes... 


