
Onze kaasboer

fi nze kaasboer is gestopt. En het was niet zomaar een kaasboer. Hoogendoorn Kaas & Wiin was Gouda. Ver-

I I Seet de wiik waar de bus niet meer doorheen witde riiden. Laat de Marokkaanse ettertjes voor wat ze zijn;
V zoemende muggen in de slaapkamervan Hollands welvaart. Hoogendoorn was het echte Gouda. Gevestigd
aan de Markt, vlak bii de ingang naar het oude stadhuis, was het tettertijk en figuurlijk een open deur naar het
goede leven.

Terwijt il< dit opschrijf, neem il< een hap van een van de
superieure stroopwafets die ik bij de [aatste proeverij
ten afscheid meekreeg. De wijn en port was ook altijd
geweldig, net als de paar hartetijl<e woorden die je

erbij l<reeg. Maar het hart van de winl<elwas de kaas.
Heerlijl<e l<aas in alle soorten en maten. Verpakt in een
l<aaspapiertie voor de vaste klant, verpal<t in een [uxe
doos voor de drommen toeristen die de winl<e[ als het
echte hoogtepuntvan hun tour hadden. De bron van

'Goooda cheese' a[[ over the world.

Het was dus pure l<waliteit wat ze leverden. Dat l<onden

ze ool< aantonen. Ze deden één l<eer mee aan de prijs
voor de beste l<aaswinl<elen wonnen deze meteen. En

toch moeten mijnheer en mevrouw Hoogendoorn de
winl<etsluiten. Natuurlijl< hebben ze geprobeerd de zaal<

over te dragen. Hun zoon wilde dat graag. Maar het pand
was te duur en had te veel onderhoud nodig. Andere
potentië[e l<opers l<regen het ool< niet rond.

En dan btijl<t dat l<watiteit niet vanzelfsprel<end is. De

manier waarop het bedrijf was opgebouwd, de product-
l<ennis die er voor nodig was - het was altemaalteveel
voor de would-be winkeliers van vandaag, om het maar
niet te hebben over de talenl<nobbel die ie moet hebben

om l<opers uit alte hoel<en van de wereld te woord te kun-
nen staan. Het lul<te niet. En nu gaan ze stoppen. Van-
middag, nadat de [aatste dagjesmensen ziin vertrokken,
organiseren ze nog één l<eer hun proeverij en kunnen de
vaste ktanten afscheid nemen. Dan is het gebeurd. Wat
zal er daarna l<omen? Een Liddle of Marskramer of ander
fitiaal. Met als verder perspectief wat il< deze zomer op
mijn rondreis door de Verenigde Staten zag: dichtgespij-
l<erde stadjes omdat iedereen alleen nog maar naar de
shoppingmall gaat.

Wat met mijnheer en mevrouw Hoogendorp gebeurt, is
een van de meest bel<ende verschijnselen uit de econo-
mie van de laatste eeuw. Het proces van schaalvergro-
ting is zo elementair dat elke econoom een gaapaanvaI
krijSt bij een verhaaltje ats dit. Maar ik ben niet zozeet
een econoom als wel een l<watiteitsdeskundige. En als
kwaliteitsdesl<undige heb il< een puzzel.

Zel<er, er is iets fundamenteel mis met een economisch
modeI dat schaalgrootte beloont boven kwatiteit. De

instortingvan Wa[[Street is ool< de instorting van dat
mode[. Maar il< ben er nog [ang niet aan toe om te
denl<en dat dit modelaan zijn einde is, hoe hoog ook de
rel<ening is die we voor deze instorting gaan betalen.
Maar is dan niet ool< iets mis met een benadering die
kwaliteit voorspiegelt als oplossi n g voor a lte b ed ri jfs-
problemen? Een steeds hogere l<watiteit beschermt
de kaasboeren van deze weretd hetaas niet tegen een

uiteindelijl<verlies. Hebben we als kwalineuten welvot-
doende nagedacht over de goede batans tussen kwali-
teit en verdiencapaciteit? ll< denk het niet. En we hebben
al hetemaal niet goed nagedacht over de vraag hoe we
ervoor zorgen dat l<watiteit beter beloond kan worden
ten opzichte van kwantiteit. Dat is meer dan een kwestie
van prijs: erwas in economische zin weinig mis met de

marl<tprijzen van Hoogendoorn op de markt van Gouda.
Maar ergens in hun bedrijfsmode[[ukte het niet om de

i nvesteri n gen in l<en n is, betrol<l<en h eid e n vakman schap
op het juiste niveau gewaardeerd te krijgen. De prijs die
ze samen met de complimenten van de ktanten kregen
vertaalden zich niet in een opl<napbeurt van het pand.

De kern van het probleem is wellicht dat we teveel over
kwaliteit in het abstracte sprel(en en de Hoogendoorns
van deze wereld in de steek [aten we als we concreter
moeten worden. De stroopwafelvan Hoogendoorn
smaal<t daarom nu als zand in miin mond.

Peter Noordhoek
www.northedge.nl
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