
tekst Trudelies van der Poel*

Je bent thuis waar je Douwe Egberts 
drinkt. Nog steeds krijg ik een warm 
gevoel van deze campagne ergens uit 
de jaren tachtig. Douwe Egberts claim-
de het ultieme koffi emoment. Thuis 
zijn, daar waar je warm en geborgen 
bent en niks meer hoeft. Douwe Eg-
berts hoorde daarbij. Douwe Egberts 
stond gelijk aan je thuis voelen.
Er zijn twee betekenissen van koffi e: de 
intrinsieke betekenis, de fysieke sensa-
tie die je krijgt van cafeïne. En de soci-
ale betekenis: de gezelligheid, het ritu-
eel. Douwe Egberts claimde het koffi e-
ritueel, het moment van samenzijn, als 
geen ander. De afgelopen decennia is 
de sociale betekenis van koffi e steeds 
verder op de achtergrond geraakt. De 
intrinsieke betekenis is gaan domine-
ren. Koffi e wordt steeds functioneler en 

individueler gedronken, even snel tus-
sendoor, voor de cafeïne. En Douwe 
Egberts is daarin meegegaan, is niet 
thuis gebleven.
Nu ik mijn dagelijkse koffi e-intake 
probeer te beperken tot maximaal één 
kopje, merk ik dat het niet de cafeïne is 
die ik mis. maar dat hartverwarmende 
thuisgevoel. Dat bakje kracht en troost 
waar geen substituut voor is. Koffi e is 
daar diep mee verbonden, waarschijn-
lijk dankzij deze campagneklassieker 
van Douwe Egberts.
En Douwe Egberts probeert de Hol-
landse gezelligheid nu ook weer nieuw 
leven in te blazen, met campagnes 
waarin mensen een goed idee krijgen 
bij het drinken van een kopje koffi e. 
Maar het komt niet binnen. Het is te 
gekunsteld. Douwe Egberts hoeft je 

niet nog eens een idee te geven. Het 
hele idee is dat je thuis bent waar je 
Douwe Egberts drinkt. Een plek waar 
niks meer hoeft of moet, waar je jezelf 
bent. Thuis zijn gaat over naar binnen 
gaan. Zo eenvoudig is het. In tijden dat 
Nederlanders elkaar niet eens meer eet 
smakelijk wensen, omdat ze faceboo-
kend zitten te eten, zie ik een mooie rol 
voor Douwe Egberts weggelegd. Kom 
weer thuis Douwe Egberts en neem 
Nederland mee.

*Trudelies van der Poel is zelfstandig 
strateeg.
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