
Worteltaart in de Verboden Stad 
 
Ik weet niet of Broer Konijn een zus 
heeft. Ik weet wel dat Broer Konijn 
dol is op de wortels van Meneer Beer 
en dat beiden die wortels met plezier 
uit de grond trekken. Naast 
worteltrekken is Broer Konijn ook 
dol op de taarten van mevrouw Beer. 
Het zijn, voor zover ik kan opmaken 
uit de verhalen, geen worteltaarten, 
Dat is vreemd, want worteltaart is erg 
lekker, zo lekker zelfs dat het een 
veel verkocht product is bij de uit prei 
uit de grond rijzende Starbucks. 
 

Ik heb iets met Starbucks. Toen ik voor het eerst de VS bezocht in 1977 waren er geloof 
ik geen Starbucks. De Cola kwam destijds uit een soort brandspuit en wat mij betreft had 
de koffie er ook uit mogen komen, want die smaakte naar lauwe Cola die een uurtje of zo 
had staan pruttelen op een petroleumstelletje. Maar dat is veranderd in de loop van de 
jaren. Er kwamen koffietenten met aandacht voor verschillende soorten koffie, 
koffiecultuur en aandacht voor klanten, in de traditie van de jaren vijftig en zestig ‘coffee 
houses’ waar  artiesten samenkwamen en optraden. Eind jaren negentig, begin jaren 
nulnul werd koffie een ‘cult’ bij de intellectuele studenten en artiesten. Eindeloos kletsen, 
moeilijk doen over een koffiekeuze, studeren op tweedehandsmeubilair, buiten op een 
balkon zitten, etc., en dat kon allemaal bij de Starbucks in Nieuw-Zeeland, Canada, 
Californie, waar dan ook. Starbucks was alternatief, Bob Dylan of Bruce Springsteen uit 
de luidsprekers, ad-rem personeel, nou ja, personeel?, soortgenoten, gelijkdenkenden, en 
eigenlijk zou jij wel in hun schoenen willen staan. 
 
Toen ik eens, begin jaren nulnul, de Verboden Stad in Peking bezocht was ik halverwege 
de dag doodmoe van het lopen in de winkelstraten, het bezichtigen van allerlei tempels en 
gebouwen en het vele thee drinken. En dan opeens, je gelooft je ogen niet, en je moest 
wel heel goed kijken, midden in die verboden stad een niet al te opvallend Starbucks-logo 
op een schriel gebouwtje! Gered! Koffie. Drinkbare koffie. Zelfs cappuchino. Mooier 
nog, met donuts en worteltaart! Ok, geen luie sofa’s, geen krantentafel, weinig 
acceptabele muziek, maar wel lekker op een stoepje in de zon in de verboden stad 
genieten van een cappuchino met worteltaart! 
 
Maar ja, nu rijzen overal Starbucks de grond uit. Een paar jaar geleden keken 
Amerikaanse vrienden al op me neer omdat ik wel eens naar Starbucks ging. Dat was 
geen echte koffietent. Het was de McDonald onder de koffietenten, de Leonidas onder de 
bonbonwinkels. Desondanks kwam je in de VS nog wel mooie rommelige Starbucks met 
achtergelaten boeken, verweerde sofas en andere eigen inrichting tegen. Maar ja, nu zie je 
in de grote steden voornamelijk schommelend voortbewegende vette mensen nog vetter 
makende drankjes de zaken uitkomen. En, net als de McDonalds, ze gaan de wereld over. 



Peking, Ethiopie, de Filipijnen, Wenen, Athene, Amsterdam,  .... Tja, ook in Wenen 
zullen de koffiehuizen gaan kiezen voor de Amerikaanse toeristen en hun Europese 
nalopers en daardoor zullen ook daar de Starbucks wortel schieten. En Italie? In Florence, 
Sienna, Lucca, espressos uit een Starbuckscartonnetje? Laten we maar hopen op een 
zwakke dollar. En misschien moeten we maar de bijl aan de wortel zetten: Boycot 
Starbucks! 
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