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Op gezette tijden is 

Amsterdam doordrenkt 

met een zoete, weeïge 

cacaolucht. Die komt uit 

de overslaghavens langs het Noordzeekanaal, 

waar de culinaire grondstof met zeeschepen 

tegelijk wordt aangevoerd. Die geur 

hoort bij Amsterdam en herinnert 

de onthechte stadsmens aan haar 

ontstaansgeschiedenis. Handel, transport, 

distributie: daarmee is Amsterdam groot 

geworden. Maar waarom nou net cacao? 

Hoe goed bonbons mij ook smaken, 

de geur van cacao doet mij kokhalzen. 

Anders is het effect van de geur van 

bruinkool, die moeilijker te omschrijven 

is.  

Zwavelig met een beetje teer, dat komt misschien 

het dichtst in de buurt. Die geur rook je als je 

naar het oosten reed, Oost-Duitsland, Tsjecho-

Slowakije, Hongarije. Eind negentiende eeuw 

was deze brandstof de motor van de industriële 

revolutie in die contreien. Waar bruinkool 

werd gedolven – in open mijnen, en niet, zoals 

bij steenkool, in mijnschachten – ontstond 

industrie, en daarmee kwam werkgelegenheid. 

Behalve voor industriële doeleinden werd 

bruinkool ook geperst in handzame briketten. 

Om thuis te stoken in de kachel.

In West-Duitsland werd ook bruinkool 

gewonnen, maar omdat het land zich na de 

Tweede Wereldoorlog aan de Atlantische 

kant van het IJzeren Gordijn bevond en zich 

dus actief mengde in het internationale 

handelsverkeer, verdrongen andere brandstoffen 

als gas, olie en steenkool bruinkool naar de 

visloos werden en bomen massaal het loodje 

legden, werden schoorstenen voorzien van 

filters die de schadelijke stoffen wegvangen. 

Sindsdien ruik je zo nu en dan een vlaag, 

die echter niet veel meer is dan een 

echo uit het verleden. De geur sterft 

jammer genoeg langzaam uit.  De 

Oostduitse ondernemer Thorsten 

Jann speelde in 2005 handig in 

op soortgelijk sentiment. Hij 

propte watten in de uitlaat 

van Trabantjes en stopte ze 

daarna in doosjes. ‘Trabi 

Duft’, kostte online 

3,98 euro, exclusief 

verzendkosten.

Laten we dit ook doen met 

bruinkoollucht: in een doosje 

stoppen en voor altijd bewaren. En 

voor ik hier beticht word van ‘Ostalgie’, of 

Soviet-Nostalgie, ook op de geur van een echte 

ouderwetse cafetaria hoort een dekseltje, voor 

die is vervlogen. En op die van kookwas met 

goedkoop wasmiddel. Een reukmuseum voor 

bedreigde geuren.

Wat betreft die cacaoluchten uit de Amsterdamse 

haven: zolang de gezondheidsbrigade 

bonbonnetjes niet verbiedt, zullen de schepen 

blijven komen. En zolang ik bonbonnetjes blijf 

eten zal ik die luchten, hoe walgelijk ook, maar 

voor lief nemen.    

Bruinkoolnostalgen kunnen hun hart 

ophalen in Energie Fabrik Knappenrode 

in het Saksische Hoyerswerda. Zie www.

saechsisches-industriemuseum.de. 

marge. Zo niet in Oost-Europa, waar de straten 

nog jaren na de val van het communisme 

naar bruinkool roken. In de jaren ’80 

stond deze typische lucht echter niet meer 

voor economische vooruitgang, maar juist 

voor stilstand. Het was alsof de dampen 

een conserverende werking hadden op de 

maatschappij en daarbij ook de kleur aan het 

dagelijks leven onttrokken. In het Oostblok leek 

altijd alles grijs en grauw. Maar ach, wat kan 

stilstand toch heerlijk ruiken.

Bruinkool wordt nog steeds gewonnen en 

gestookt. Op vrij grote schaal zelfs, hele dorpen 

moeten wijken voor nieuwe mijnen. Maar de 

kenmerkende geur, die ruik je minder vaak. Toen 

bleek dat bruinkoolverbranding een belangrijke 

oorzaak was van zure regen, waardoor meren 
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Stop bedreigde geuren in een potje, voordat ze zijn 

uitgestorven
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