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Een filarelistisch verhaal ovar een alledaags onderwsrp
DOOR D. VTTNSTRA, BUIïTNPOST
ln deze tild von bedriifssluítingen en íusies is het 250-

Voor veel Nederlanders is een
leven zonder koffie zo goed als
ondenkbaar. Na de Scandinavische landen wordt in ons land

iorig hestoon v0n een hedriif een zeldzuumheid. }let

de meeste koffie gedronken: gemiddeld vier kopfien per dag"
per hoofd van de bevolking. En
dat doen we al heel lang... Voor
een deel wordt het indrukwekkende jubileum van Douwe Egberts (àfgekort DE) erdoor verklaard. Andere bekende Nederlandse bedrijven, zoals Heineken en Philips, werden veel later
opgericht. ln dit artikel, waar
'de filatelie' voor de rode draad
zal zorgen, is er niet alleen aandacht vïor de bedrijfsgeschiedenis van DE maar ook voor
een aantal belangrijke ontwikkelingen die te maken hebben
met de manier waarop we ons
dagelijkse kopje koffie zetten en

consumeren.
OPRICHII}IG T}I CROII
De bakermat van DE ligt zoals

zonder stempel gebruikt ter
herdenking van het tweehonderdjarig bestaan van de relatie
tussen Nederland en de Ver-

is

don ook lereehl dul ï$PPost op 3 iuni twee zegels oon

enigde Staten. !íe moeten
daarbij wel bedenken dat Friesland bij het ontstaan van die relatie een vooraanstaande rol
heeft gespeeld. De laatste jaren
wordt een stempel gebruikt met
daarin het huidige DE-zegel.
Ruim anderhalve eeuw na zijn
oprichting begon DE zich te
richten op de wereld buiten
Friesland. Met dat doel werd in
r 91 9 een vestiging in Utrecht

zo'n iuhileum wiidde: dal von Douwe [gherts in Joure
{Frieslond}. Wie onders dnn onze triese themolisrhe
medewerker D. Veenslro konden we vr0gen er een orlikel
over le schriiven? ln ziin biidroge legt hii het acrent op
een onmishunr elemenl ín ons dugeliiks leven: kofíiel
gezegd in het Friese ,loure. ln
r753 openden Egbert Douwes
en zijn vrouw Akke Thi.jssens
daar aan de M idstraat hun winkel in koloniale waren. Zij verkochten er producten 'die tot de
genoegens van het dagelijkse
leven' behoorden. ln r78o
droeg vader Egbert Douwes zijn
winkel De Witte Os over aan zijn
oudste zoon Douwe Egberts.

Sindsdien heet het bedríjf naar
die zoon. Het eerste in Joure
gebrui kte frankeerstempel met
de naam Douwe Egberts stamt
uit r95o. Daarna kwamen er
ook meer productgerichte
stempels uit Joure. Stempels ter
gelegenheid van eerdere belangrijke jubilea vond DE ken-

geopend. Hoewel'Utrecht' aanvankelijk slechts bedoeld was
als een steunpunt voor het midden van het land, groeide de
vestiging uit tot de centrale vestiging van DE. Ook het eerste in
Utrecht gebruikte DE-stempel
dateert uit r95o. Behalve productgerichte stempels werd ook
een stempel (bi,izondere regeling) gebruikt met een afbeèl-

nelijk niet nodig. Opvallend genoeg werd in t98z wèl een bij,.c
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ding van een vroegere versie
van het DE-zegel.
Het huidige Douwe Egberts is
meer dan Douwe Egberts alleen. Want de heren Kanis en
Cunnink mogen op de televisie
dan wel de koffie van het merk
Kanis e{Gunnink aanprijzen, het
Kampense bedrijf werd al in

negentiende eeuw het voorbeeld van DE. Zo blijkt uit stempels uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw datzich in r8o4 in
Sittard een koffiebranderij vestigde. Dit zich kofiespecialisten

r969 overgenomen door DE
overgenomen. Hetzelfde lot viel
in r 989 Van Nelle ten deel, een
bedrijf dat in r 982 met een fraai
jubileumstempel met daarin

zwarte kat ontbreekt niet in
het stempel.
ln Bolsward en

het beeldmerk van De Rijzende
Hoop zijn tweehonderdjarig bestaan vierde. Maar Douwe Egberts ontkwam zelf ook niet aan
de drang naar schaalvergroting
in het bedrijfsleven. ln r978
ging het bedrijf al een samenwerkingsverband aan met een
Amerikaans bedriff; deze samenwerking leidde uiteindelijk
in r 984 leidde tot de oprichting
van Sara Lee/DE.

bosch was de

AilDrnt

il[nl([il

Uit het voorbeeld van Kanis Q
Gunnink blijkt dat de overname
van een bedrijf niet altijd het
verlies van een bekende merknaam hoeft te betekenen. Toch
zijn in de afgelopen decennia
meerdere regionaal en nationaal bekende merken verdwenen. Celukkig zijn ze veelal
dankzij h u n fran keerstem pels
'bewaard' gebleven. Heel bekend is De Cruyteruit 's Hertogenbosch.

Verschillende koffiebranderijen
&theehandels volgende in de

sinds t8o4 noemènde

bedrijf

bracht het merk Chat Noir
('zwarte kat') op de markt; die

Dorlas N.V. uit Amersfoort en
Couda. ln het stempel uit de ,jaren vijftig van de vorige eeuw lezen we links de boodschap
Drinkt vailig (Dorlas) kofie en
thee.Rechts is een personage
geplaatst die waarschijnlijk moet
worden beschouwd als een verwljzing naar de Arabische wereld, waar zeker
al in de vijftiende eeuw veel
koffie werd ge-

's Hertogen-

dronken.
ln een moderner, uit r 98r
stammend
stempel vanJJ.

koffiebranderij
en theehandel

Drie Mollen
sinds

t8t8

Darboven B.V.
uit Amersíoort
vervult een koÉ

ge-

vestigd. Ook in
de stad Cronin-

fieboon de
functie van

gen waren verschillende van
dit soort bedrijven gevestigd.
Een bekend bedrijf was Tiktak,
dat in r87o

hoofdletter'D'
in het beeldmerkvan ldee
Koffe.ln de supermarkt staan

werd opgericht. Een nog bekender en nog steeds bestaand
voorbeeld - maar dan vooral als
tabaksíabriek - is Theodorus Ntem eijer. Cenoemde Theodoru s
nam in t84o de kruidenierswinkel van zijn vader uit t 8t 9 over
en vestigde in dat jaar achter de
winkel een tabaksfabriek. Maar
uit verscheidene stempels blijkt
dat Niemeijer gedurende tientallen .iaren ook koffie en thee
op de markt bracht.
Een zowel leuk als historisch interessant stempel is dat vanJ.C

i"JËDTRLAN

ook nu nog pakken koffie die
van dit beeldmerk zijn voorzien.
Enkele jaren daarvoor prees
hetzelfde bedrijf zijn ldee Kofie
nog aan als Beter voor gal, maag
en lever. Een interessant detail
in dit stempel: op de zijkant van
het koffiepak is een aantal Midden- en Zuid-Amerikaanse
koffieproducerende landen vermeld, zoals Nicaragua, El Salvador, Costa Rica en Colombia.
Een ander gezondheidsaspect
van het drinken van koffie vinden we terug in een stempel
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van de N.V. Koffe Hag Maatschappij uit Amsterdam. ln een
stempel uit i 933(!) wordt op bijzondere wijze reclame gemaakt
voor Koffe HAG; de tekst luidt

Het leven jaagt van dagtot dag,
spaarbcÉ uít hart - oïint< *ofie
HAC. Douwe Egberts begaf
zich overigens pas vijftig jaar later, met het merk Décafé, op de
markt van de cafeinevrije koffie.
Een aantal koffieproducerende
landen is zo,juist al genoemd.
Uit een ltaliaans stempel met
reclame voor het merk C/R/O
uit r 935 blijkt dat we aan dat
lijstje ook Brazilië moeten toevoegen:

Cffi

Brasiliano. Een

stempel uit 1957 maakt duidelijk dat er in Amsterdam een
Braziliaans Handelsbureau gevestigd was. ln het stempel van
dat bureau treffen we onder andere het advies Drinkgood Brazilian cffie ('drink goede Brazialiaanse koffie') aan.
Een stempel uit t97o met een
aÍbeeldins van een wereldbol
werd gebluikt door de N.V. Koff e- H a ndel m a atscha ppij M atagalpa uit Amsterdam. Matagalpa is een Nicaraguaanse provincie; de gelijknamige hoofdstad wordt als een belangrijk

koffiecentrum beschouwd. De
koffie werd onder de naam Matagalpas verhandeld.

It{sYÀ1{ïKOIilt
Dankzij het Amerikaanse leger
leerden we in het midden van
de vorige eeuw instantkoffie ook wel 'oploskoffie' genaamd

-

kennen. N iemeijer omschreeí

dit product in een stempel uit
r 957 als Momentkofie - De beste
oploskofie. Douwe Egberts gebruikte in die tijd zowel in Jóure
als in Utrecht een soortgelijk
stempel voor het merk
Moccona. Omstreeks t98o werd
een stempel gebruikt met de
tekst Douwe Egberts Moccona,
dat aantrekkelijk is omdat daarin het logo met de 'koffieschenkende Friezin' is opgenomen
(zie ook hetkaderlje Friezin
moet wijken voor Lady). Net
stempel vermeldt verder de
tekst Hetfijnste uit pure kofie.
Jammer dat het beeldmerkje zo
klein is - het heeft heeft een diameter van slechts een centimeter - want het gaat hier om een
vrij uniek stempel.
Misschien nog wel bekender is
het merk Nescafé van Nestlé,
waarvoor ooit - het bewijs wordt
geleverd door een stempel uit
r988 - de slogan Nescafé daar
heb ik iets mee werd bedacht.
Leuk is ook een stempel uit
t998: Nescafé Café à la carte.

berts! Bij een geurig product als
koffle moet de verpakking er bovendien voor zorgen dat de
versheid bewaard blijft. Tegenwoordig is dat technisch gezien
geen enkel probleem, maar dat
lag in de jaren dertig van de vorige eeuw wel anders. Toen bestond de oplossing eruit de koffie in blik te verpakken, zoals
blijkt uit een stempel van de

N.V. Handelmlj. v/h van Riet4Co. uit Rotterdam. ln
het stempel is een aíbeelding
van een blik kofÍle voorzien van
de tekst Vraagt Golden Wings

schoten

Cofrr

- Meer geur, minder geld.
Koffie zetten volgens de snelfiltermethode zotgde in r968
voor een nieuw product: de
snelfiltermaling. Dat leverde de
vacuu mverpakking op, zoals
blijkt uit een stempel van Van
Nelle uit t974:Van Nelle Supra
kofie - vacuilm in pak! Een

stempel van Niemeyer uitt97l
benadrukt het voordeel van
deze verpakkingswijze nog wat
sterker: Niemeyer Cala kofie Vacuàm verpakt... echt verse kof-

f;e! En een stempel uit r 975 uií

Y[NPANKI}IG[I{

Bolsward verkondist zelfs Gala
kofre - vacui)m ,eoé koffe roo,

Een product dat de weg van

producent naar consument aflegt moet het - wil het succes

de hele week.

hebben - vaak van de verpakking hebben. Het'jasje' waarin
het product zit moet er uitnodigend uitzien en het moet herkenbaar zif n. Niet voor niets
sierde het'Friese koffievrouwt,ie' meer dan een eeuw de
koffiepakken van Douwe Eg-

KorHE ZtïrElt
Voordat je vroeger koffie kon
gaan zetten moest ie eerst een
hoeveelheid koffiebonen malen.
)ezietze nog wel eens bij antiquairs of op rommelmarkten,
de handkofflemolens die daarvoor werden gebruikt. Later
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kunt met filatelistisch materiaal
is het heel goed mogelijk de belangriiksre Fasen van de koffieproductie in beeld brengen. Op tvree
zegels van Ivoorkust lrg75'l zijn
een bloeiende en een besdragende koffiestruik afgebeeld. Ter gelegenheid van het zoo-jarig bestaan van de koffiecultuur op
Cuba gafdat land in rg48 een
Ie

driedelige jubileumserie uit,
waarop hetwerk op een koífieplantage in beeld wordt gebrachr.
Dat ook Costa Rica een koffieproducerend land is, blijkt uit de ze-

kwamen er apparaten die je aan
de muur kon bevestigen, zoals
de bekende Zassenhaus wandkoffiemolen, een van de eerste
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gels van zo c. (1937) en 5o c.
(r99o). Op de laatstgenoemde zegel is een schilderij van Juan Ramirez te zien. Een brede en daar-

door thematisch aantrekkelijke
benadering vinden we rerug in
een uit vier zegels besraande serie
van Venda uit r988. Op de zegel
van 16 c. plukt een vrouw koffiebessen en op die van 3o c. worden
de geplukte bessen gewogen. De
zegel van 4o c. toont het in de zon
drogen van de bessen, terwijl op
de zegel van 5o c. een koíTlebranderij te zien is.

'spaargeschenken' van Douwe
Egberts. Het is kennelijk een
apparaat met een hoog nostalgische waarde, want de Zassen-
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hausis nog steeds verkri,igbaar.
Maar het spreek vanzelfdat velen na verloop van tijd toch de
voorkeur gaven aan een elektrische koffiémolen, waarvoor
ACEC uit Apeldoorn in de jaren
vijftig van de vorige eeuw al reclame maakte.
De oudste en eenvoudigste manier om koffle te zetten is de zo-

genoemde boeren potmethode.
Eeuwenlang was de koffiepot oí
boerenpot het belangrijkste koffi ezetattri buut. Een voorbeeld
van een voor die tijd al tamelif k
luxe koffiekan is te vinden in
een stempel van DaalderopTiel
uit r 963 met reclame voor de
Konstantijn en Dorothé: respec-

tievelijk een dubbelwandige
theepot en een dito koffiekan.
De procedure is eenvoudig: je
giet heet water op de gemalen
koffie en als na het koffiedik na
vijf tot tien minuten op de bodem is gezah kun je de koffie
door een zeeÍje
in de kopjes

simpele oplossing voor het eeuwenoude probleem van de koffiedrab bedacht: een papieren
filter in een houder.

vorm uit Amerongen beeldde
in t975 zo'n apparaaï afin zijn

RIv0tuTtoNÀtn

fran keerstempel en ook Me-

maten - volautomatisch de lekkerste

het systeem

koffiekan gelei-

delijk aan plaats
voor een kan
met een filtersysteem. Dat
idee werd
steeds verder

tegenwoordig
bijna overal koí-

op alle andere plaatsen waar
veel mensen bij elkaar zijn. De

Benz-Liebscher

uit Dresden een

teem. Techni-
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ooit zo populaire koffiejuffrouw
is een zeldzaamheid geworden!

K0ÍHE DRt!tI(tt{

!íe

hebben er al op gewezen
dat het ritueel van het kofriedrinken niet uit ons bestaan valt
weg te denken. Ontwerper Swip
Stolk moet dat - bewust of onbewust - in ziin achterhooíd
hebben gehad toen hij in r986
de zegel ontwierp voor het 75jarig bestaan van de Koninklijke
Nederlandse Dambond. Op die
zegel plaatste hij een geurend
kopje koffie prominent op een
dambord. Ook Autex B.V. uit
ïilburg speelde er op in, door in
r 983 een stempel te gebruiken
met de tekst Voor uw dagehjks

ma koffie kunt drinken uitzo'n
bekertje.
ln de wereld van de reclame is
heel veel mogelijk, maar de bewering van Monocon uit Croenlo in een stempel uitlgT3gaat
wel erg ver'. Scotty drinkt even
fyn als porselein!Mljn persoonlijke mening is je koffie het beste uit een echt kopje kunt drinken, zoals afgebeeld is op een
Sloveense zegel. En koffie drinken uit een luxe porseleinen
koffieservies zoals we dat aantreffen op de tweede zegel in
het Hongaarse velletje 'Porselein uit Herend' is toch wel de
absolute tegenpool van een
slok uit een plastic of papieren
koffiebekertje. Het velletje werd
afgebeeld in de rubriek 'Nieuwe
uitgiften' van april zoo3.

kopje kofie.

ï0[v0IGtr{cIN

ïegelijk met de invoering van

Veel koffledrinkers zweren bij
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tevreden gezicht suggereert dat je pri-

fieautomaten
tegen: in bedrijven, ziekenhuizen, scholen en

wel een koffiezetapparaat.
Het apparaat is
dan ook al tientallen jaren de
'topper'van het
DE-spaarsys-

ontwikkeld, totdat in r9o8 mevrouw Melitta

met zo'n bekertje in de bekende houder; zijn

Verder kom je

fiezetten. Hoe
werkt hoeven
we hier niet uit
te leggen; in
vrijwel elk huishouden staat

kofie - z

jaar garantie.

kwam, een apparaat waarmee
je volgens de snelfilter-methode
koffle kon zetten. De introductie van dit systeem ontketende
de tweede revolutie in het kof-

r8oo maakte de

gen: het koffiebekertje. ln een
stempel van Tedeco uit Deventer treffen we
een man aan

, met de
tekst kofieauto-

t 977

stempel metdeÍekstKffie
durch Melitta. Een stempel van
Melitta in Naarden uit r 973 vermeldt de tekstfltert automatisch de lekkerste koffe: hier zien
we een combinatie van een snelfilter op een koffiekan.
Koffiezetten werd pas ècht gemakkelijk toen het elektrisch
ko#iezetapparaat op de markt

Omstreeks

maten is een
opmerkelijk
fenomeen onze
koffiecultuur
binnengedron-

litta deed het: in

Pas in r937 ontwikkelde Melitta
het revolutionaire kegelvormige
snelfi lter waarin een papieren
filterzakje kon worden geplaatst. Een aÍbeelding van zo' n
zakje zien we in een Duits

schen ken.

de koffieauto-
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zwarte koffie, anderen willen er
'alles' in. En dan zwijg ik nog
maar over de soorten waarin je
koffie kunt krijgen: lrish Cofee,
'koffie verkeer d', Ca ppu cci no,
Weense koffie en ga zo maar
door. Een toevoeging van vroeger die tegenwoordig vrijwel
niemand nog iets zegt, was de
smaakversterker op cichoreibasis die Buisman uit Zwartsluis op de markt bracht. Het
bedrijf werd in'1876 opgericht.
ln een stempel uit r967 (dat in
r986 nog werd gebruikt) lezen
we Buisman voor kofie op z'n
best. De supermarkt verkoopt
n u potjes'koffiearoma'.
Na suiker is koffiemelk waarschijnlijk de meest gebruike
'toevoeging'. De Coöperatieve
Condensfa bri ek' F riesl a nd' in
Leeuwarden gebruikte al in r935
een stempel met de tekst DrinkÍ
Uw kofie met'Friesche Vlag'...
en met smaak.
Hebt u ook zo'n hekel aan die
zak,ies met melkpoeder die echte koffiemelk vervangenl Ceen
wonder dat fabrikanten hun kof-

zorgt Douwe Egberts er niet alleen voor dat er koffie in de
schappen van de supermarkten
staat, maar ook thee. Al in t937
koos Douwe Egberts Pickwick
als nieuwe merknaam voor zijn
thee. ln de jaren vijftig werd ook
een frankeerstempel dat reclame maakte voor Pickwick-thee.
Een envelop waarop dit stempel
is aangebracht is voorzien van
de opdruk Koninklijke Tabaksfo-

eautomaten'echte koffie' wilden laten verstrekken - zie het
stempel uit Schoonhoven uit
r97o met de tekst Eerste Nederlandse Kofie-automaat die èchte
kofiemelk doseert!

streren, maar het is zeker de
moeite van het vermelden
waard: het oudste en nog
steeds immens populaire
spaarsysteem in Nederland is
dat van Douwe Egberts. Het geschenkensysteem werd al in
r9z4 ingevoerd en het heeft na
tachtig jaar nog niets aan kracht
ingeboet: nog steeds spaart
zo'n zeventig procent van de

fi

DE.UARIÀ

Tot slot van dit artikel nog wat
Douwe-Egberts-varia:
Meer dan kofie
Als marhleider in dranken

Senseo

Hoewel DE volgens de deskundigen groot is geworden dankzij
zi,in uitgekiende marketingstrategie, zi,in de frankeerstempels
van het bedrijímaar heel minimaal als promotiemiddel gebruikt. Zelfs de fraaie slogan die
is als kop boven dit artikel staat,
vinden we niet in een frankeer-

,ÍRtEZilt tultT t(AN, m0[ï

b ri ek- Koff eb ra n d e rije n-Th e eh a n del N.V. Die tekst maakt duidelijk dat DE ook actief is geweest
in de tabakssector. Dat blijkt
ook uit stempels van de vestigingJoure metteksten als D.E.
is de shag! en Drum Shag Half
zwaar- Heel lekker! Multinationals hebben echter de gewoonte om op een bepaald moment
branchevreemde prod ucten af

llnrKlt{ v00R

,LADY,

Totvoor kort - en voordien al
vrijwel sinds mensenheugenis sierde een Iriezin de pakken
koffie van Douwe Egberts
(linksonder). In r898 verscheen
dit'koffi evrouwtje' voor het
eerst op de verpakking. Hoewel
dat beeldmerk in de loop van de
tijd geleidelijk aan werd aange-

te stoten en zich tolhun core
business te beperken. Zo verloor
waarschijnlijk ook Joure zijn ta-

past, bleefde'koffieschenkende
Friezin' het tastbare beeld van
de nauwe relatie russen !riesland en Douwe Egberts. Maar de
vooruitgang heeft soms een

baksafdel i ng.
Spaarsysteem

'prijs'. In zoor werd besloten
om wereldwijd op alle koffie-

Filatelistisch valt het niet te illu-

pakken een nieuw beeldmerk te
hanteren. En zo werd in zooz de
Friezin vervangen door een gestileerde vrouw. Na ruim een
eeuw moest de Friezin wijken
voor Ladg Aroma (rechtsonder).

ffiffi

Nederlandse huishoudens de
bekende DE-waardepunten.

stempel terug. Hetzelfde geldt
voor andere succesvolle reclamekreten. Slechts in één stempel kunnen we een variant vinden Douwe Egberts koffe - Lekkere kofie...
Het promotiemiddel dat'írankeerstempel' heet werd al evenmin ingezet bi.i de introductie in
2oor van de Senseo, een geheel
nieuw koffiezetapparaat dat in
samenwerking met de elektronicagigant Philips werd ontwikkeld. Het Eindhovense bedrijf
zette hiermee zijn credo Lets
make things better extra kracht
bij. Van de Senseo zijn inmiddels al meer dan een miljoen
exemplaren verkocht, zodat we
ervan mogen uitgaan dat er wekelijks zo'n tien miljoen kopjes
S e nseo-koffi e wo rd en ged ron ken. En dat terwijl er in bijna ieder Nederlands huis al een 'gewoon' kofriezetapparaat staat.
Met de Senseo heeít het tweeëneenhalve eeuw oude DE bewezen nog springlevend te zijn.
Bijzonder terecht dus, dat het
z5o-jarig bestaan van Douwe
Egberts met twee jubileum-

frankeerstempels werd herdacht!
Verantwoording
Bij de samensteliing van dit artikel
heb ik dankbaar gebruik gemaal«
van de speciale persinformatie die
werd verstrektop de jubileumsite
www.dez5ojaar.nl.
De oude afiches en advenenties zijn
afkomstig van het Bedriifihistorísch
Ceníum van Douwe Egberts Joure.

@reo
YOëR i{Gf TI§

flF a'a È;§T

,.,*Ï:

rncJ

frasrte {sbertt

Cpicrcwïce§

k,IÍ{EL}J

DÖï]1À/E
Ë í:trE p-Fq

A;{;r-,

*'l

*4
J D LJf}tr
*RïJTVT 5Ë
Fri
S§IA&

1l

§g§ t:+'aar lleel le*I<er!

r}*il"!\ry

EGBERT§

IIirrrfrml
-=:1
5E"o

EnÏ:EË

Èg$if
rií,/ÍJr+

L--s.§ïrosr*

Ëi0s§

e"ïe*

# pË 71'

;-3ffiji

t

tunt ful;ï

i 2Ë

t '+::rsfl-

l

e

oooo"i
# FR 5Í075

f,,r"€f,rr,,E

