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Alkmaarderwerdgodfatherkoffiecultuur
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Als er éénzinnetjeHollandsegewoon-
heid illustreert, ishetwel ‘effe eenbakkie
doen’. Eenkopkoffiedrinken,dat is even
bijkomen, eenboomopzetten,beetje
ontspannen.Nietshoogdravends.Wel
gezellig. En tamelijkkneuterig—inde
jaren tachtig latenkoffiemakershun
commercialsniet voornietsomlijsten
doorpianistRichardClayderman.

Diewereld lijkt te verdwijnen.Neder-
landers zetten tegenwoordigblinkende
espressomachines inhunkeukens,die
ze somsmet zo veel ontzagbejegenendat
jedenktdat je voor eenmini-altaar vande
godKoffie staat.

Buitenshuisdrinkenweons ‘bakkie
troost’ nietmeeralleenbijhetbruine
caféopdehoek,maar temiddenvanhip-
sterbaarden indesignetablissementen.
Deverkopersdaarhetengeenverkopers,
maarbarista’s. Inplaats vaneenHolland-
sedialoogoverhetweerofoverdepoli-
tiekaan tegaan, zettenzedesgevraagd
eenboomopoverdehoogtewaaropde
koffieuitGuatemala in jebeker is ver-
bouwdenhoehij is gebrand.Enwaarom.

Koffie isdusnietmeerHollandsge-
woon.Endatkomtmededoor eenHol-
lander:AlfredPeet. FD-redacteur Jasper
Houtmanbeschrijft in zijn vorigeweek
verschenenboekDemandiedewereld
koffie leerdedrinkenhoedeuitAlkmaar
afkomstigePeet inde jarenzestig een
koffiespeciaalzaakbegon inBerkeley,
aandeAmerikaansewestkust.Door zijn

Foto links: Starbucks op Fifth Avenue in Manhattan. Foto rechts: Alfred Peet bij de koffiebrander in zijn zaak, eind jaren zestig. FOTOLINKS: BLOOMBERG

Alfred Peet bevrijdde de Amerikanen van hun slappe bak en inspireerde de oprichters van Starbucks

gevoel voor smaak, zijnprofessionalisme
enperfectionismewashij de inspiratie-
bronvoordeoprichters vanStarbucks.

AlsPeetmet zijnbedrijf begint, drin-
kendemeesteAmerikaneneenslappe
bak.Peetskoffie is sterk,het lijktwel inkt,
merkt eenvandeeersteklantenop.Als
deNederlander zijnkoffie voorhet eerst
brandt, arriveertdebrandweer, gealar-
meerd vanwegedegrote rookwolken.

Zijnbedrijf loopt al vrij snel goed.
RondPeet’s, zoalshij zijnwinkelheeft
gedoopt, ontstaat eenseriebedrijvendie
zichnet alsdeNederlanderwillenonder-
scheidenmetkwaliteit en smaak,maar
danophetgebiedvanbijvoorbeeldkaas,
chocoladeengroenten.AlfredPeet ismet
zijnbedrijf enzijnfilosofieeen inspiratie-
bronenhij trekt aandacht.

In1970krijgthij bezoek vandrie inwo-
ners vanSeattle: JerryBaldwin,Gordon
Bowker enZevSiegl. Zijwillen inhun
eigenstadeenkoffiezaakbeginnen,
maarwetenniets vankoffie.Dusgaan
ze inde leerbij demeester. AlfredPeet
is eensomsverlegen, somszonderlinge,
somsonuitstaanbaremandiegeenenke-
le fout vanzijnpersoneel tolereert.Maar
hij stelt zichaltijd liberaal opalsmensen
vanhemwillen leren.Baldwin,Bowker
enSiegl stichtennahun inwijding inde
wereld vandekoffieStarbucks.De rest
ishistorie, heethetdan.Hunbedrijf
groeitmetde jarenuit tot eenmiljarden-
concern,datmondiaal opereert.

EnPeet?DekoffiemanuitBerkeley is
commercieel succesvol,maar verkoopt
Peet’s eind jarenzeventig als zijn zaak

hembovenhethoofd is gegroeid.Hij kan
deslagnaarhet groteondernemerschap
nietmakenenblijft bijnamaniakaal in
zijnwinkelsbezigmetdedetails vanhet
koffiebranden,het zoekennaarde juiste
melangesende juistepartijen.

Uit zelfbeschermingdoethij zijnbe-
drijf vandehand.Nietdathij daarmee
weg is.Hij blijft gevraagd,maarook
ongevraagdadviezengeven,duiktmet re-
gelmaat in zijnoudewinkelsopenkoopt
alsdenieuweeigenaarBonavita evenuit
de stad is zelfs voor$300.000eengrote
partij koffie voorPeet’s in.Bonavita is ver-
bijsterd:wie ishier eigenlijkdebaas?

Datniet kunnen loslaten,hetmono-
manebezig zijnmetdetails is typerend
voorPeet.Ookdathij bij onaangekondig-
debezoekjes aanzijn voormaligewinkels
forsekritiekuitoefent enoudezaken-
vriendenafkraakt.Die lattes, zijn zebij
Starbuckseenmelkbargewordenof zo?

Tochblijvenzijnpartners envrienden
deNederlander vanwegezijn vakkennis
en toegewijdheidwaarderen.Totophoge
leeftijdblijft Peet een inspiratiebronvoor
nieuwekoffiemakers.Alshij in2007aan
prostaatkankeroverlijdt, schrijft deNew
YorkTimesdat ‘Peetde leider vande
koffierevolutiewas’.

Zijn vroegerebedrijf Peet’s is tegen-
woordig onderdeel vanhetDuitse fa-
milieconglomeraat JAB. In2018hoopt
Peet’sdeomzetmijlpaal van$1mrd te
halen enceoDaveBurwickwil graag
China veroveren. AlfredPeet zou vast ook
daar graaghet ‘gevecht aangaanomde
klantenop te voeden’.

Als Peet voor het
eerst koffie brandt,
rukt de brandweer
gealarmeerd door
de rookwolken uit

Demandiedewereldkoffie
leerdedrinken. Door Jasper
Houtman.Uitgeverij Busi-
nessContact. 242pagina’s.
ISBN9789047009269

Top10Koffieketens

Starbucks
19,16

Tim Hortons
6,35

Panera Bread
2,68

Costa Coffee
2,14

Barista Lavazza
1,34 (2014)

Dunkin’ Donuts
0,81

Peet’s Coffee & Tea
0,65

The Coffee Bean & Tea Leaf
0,50

Caribou Coffee Company
0,50

Au Bon Pain
0,37 (2014)
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