
T-splitsing

Dankjewel, Giedo De Snijder. U hebt me op de u typerende manier enorm aan het 
denken gezet. 

Mijn complimenten voor uw bondige schijfstijl. Dat lukt mij niet. Dus zult u het hiermee 
moeten doen.

Per e-mail had ik de drie hoofdlijnen gemeld die ik in uw artikel zie (hierna vetgedrukt).
 

Toon respect voor de historie maar dan met als kernwoorden vernieuwend en 
eigenwijs 

Zit/zat ik te veel, te star op de lijn dat respect voor de historie tonen alleen zou kunnen door 
het oorspronkelijke product in ere te herstellen? De bedenker van de Subenharakaas, de 
toenmalige directeur van de Zevenaarse Zuivelfabriek De Liemers, Ruurd van Slageren, was 
een echte vernieuwer in zijn tijd. Hij had zelfs speciale toestemming nodig om tuinkruiden, 
brandnetel en knoflook in de Subenharakaas te mogen verwerken (tot dan toe waren alleen 
komijn en kruidnagel toegestaan). Wellicht wordt Ruurd van Slageren meer recht en eer 
gedaan door een echt vernieuwende Subenharakaas te ontwikkelen dan puur zijn concept na 
te maken. Het doordenken zeker de moeite waard!
 

Ben heel kritisch op vals spelen en surrogaat vernieuwing

Op dit terrein zitten we volgens mij op één lijn. Ook ik snap geen moer van de Bond van 
Boerenzuivelbereiders die zich laat verleiden om naast het echte Boerenkaas merk ook een 
Kaas van de Boerderij merk in de markt te zetten. En dan ook nog met een nagenoeg identiek 
logo. Da’s toch bijna uitnodigen tot gesjoemel. En de consument snapt er intussen niks meer 
van.

In uw weerzin tegen kruiden in de kaas staat u niet alleen. Een ex topdirecteur van Coberco, 
waartoe in 1978 ook de Zevenaarse zuivelfabriek ging behoren, zei daarover: “Mijnheer 
Franck, weet u waarom ze überhaupt kruiden in kaas zijn gaan gebruiken? Om te verbloemen 
dat ze niet in staat zijn om een echt goede Goudse te maken!” 

Op dit punt zit ik nog wel in een spagaat. Want feit blijft dat de oorspronkelijke Subenhara zich
juist onderscheidde door die bijzondere kruiden. Daarvan afstappen?

Misschien wel een dubbele spagaat (als dat kan?). In het onderzoek naar de Subenharakaas 
bleek dat men de kruiden vooraf een gamma bestraling liet ondergaan om besmettingen te 
voorkomen. Wat mij betreft staat dat wel heel erg op gespannen voet met het belang van de 
kwaliteit van de melk, het grasland en het veevoeder. Zeker als de keuze op biologisch zou 
vallen.

En over bitterballen gesproken. In de laatste maanden werd ik tweemaal uitgenodigd om een 
in deze streken bekende droge metworst maar nu met stukjes kaas erin verwerkt te proeven. 
In het verlengde van vlees noch vis was het inderdaad worst noch kaas.
 

U kietelt heel sterk om met een echt vernieuwende Subenhara te komen met 
kernwoorden streeksmaak, transparant, authentiek

De geschiedenis van de Langres Schertenleib kende ik niet. Inmiddels heb ik die historie 
natuurlijk op Bits and Bites gelezen. Snap nu de verwijzing heel goed.
 

En verder.
 

Streeksmaak

Ook hier in de regio heb je helaas tegenwoordig een goede zaklamp nodig om nog weilanden 
te vinden die niet als steriele grasmonoculturen zijn te duiden. Gelukkig ken ik in ieder geval 
nog een melkveehouder waarvan de koeien nog kunnen grazen in een heerlijke 
gras-/kruidentuinen. En verder worden gevoederd met zelf verbouwd biologisch veevoer.



Onderscheidend vermogen

Ambachtelijke bereiding met veel zorg en aandacht voor productie en rijping zijn in mijn ogen 
juist wel met kleinschaligheid verbonden. Zodra in welke productie van voeding dan ook de 
“economy of scale” haar intrede doet gaat dat nagenoeg altijd ten koste van de kwaliteit en 
dus de smaak. Want ten koste van die bijzondere zorg en aandacht van echte, bezielde 
vakmensen.

Nogmaals een verwijzing naar het gesprek met die ex topman van Coberco. De man zei tegen 
me: “Willem Franck, het volgende had ik je nooit gezegd toen ik nog in functie bij Coberco was
en verantwoordelijk was voor de economische en financiële groei van het bedrijf, maar nu zeg 
ik het je wél. De beste en smakelijkste Subenharakaas was die uit de beginperiode. Toen daar 
in dat kleine, schattige fabriekje in Zevenaar nog heel ambachtelijk werd gewerkt door 
gepassioneerde kaasmakers. Later, toen er meer en meer werd geautomatiseerd, werd de 
kwaliteit minder. Dat was helemaal het geval toen de kaas vanuit Zevenaar naar het veel 
verdergaand geautomatiseerde Markelo ging.”

Nog een voorbeeld maar dan over die andere kaas die jarenlang in Zevenaar werd 
geproduceerd, de Kernhemmer. Begin oktober sprak ik telefonisch een oud NIZO-man (eerste 
kaasmaker) die net de Open Dag ter gelegenheid van 65 jaar NIZO had bezocht. Had daar ook
de hedendaagse Kernhemmer geproefd. “Zeer matig, meneer Franck. Smaakt als een zeer 
gemiddelde roomkaas. Kan ook niet anders want ze hebben de Kernhemmer twee keer zo dik 
gemaakt als hij hoort te zijn. Dus kunnen de aroma’s van de roodkorst niet meer genoeg in de 
kaas doordringen. Doodzonde. Maar ja, het lijkt tegenwoordig vooral om veel te gaan in plaats 
van smaak!”

Wat mij betreft zeker als “muis” beginnen en een exquise Subenharakaas maken die tegen een
passende prijs in de markt kan worden gezet.

Als echte streekproductenman onderstreep ik het belang van transparantie en authenticiteit. 
De basisgrondstoffen moeten uit de streek komen en de consument moet weten door wie en 
hoe geproduceerd is. Ook de productie en de rijping moeten lokaal/regionaal plaatsvinden en 
voor de consument inzichtelijk worden gemaakt. 
 

Versie 2.0

U, beste Giedo, daagt uit om met een sprankelende versie 2.0 te komen. Ik wil best met die 
uitdaging aan de slag.

Voor het ontwerp van een nieuwe Subenharakaas zijn al een aantal aspecten aan de orde 
geweest:

Wat u betreft een natuurkorst. Niet verbazingwekkend. Is een van uw stokpaardjes. Niks mis 
mee overigens. Ook naar mijn beleving noodzakelijk om in de buurt van exquis te kunnen 
komen.

Over de vorm heb ik ook al een idee dat bovendien recht zal doen aan de oorspronkelijke 
uitvinder Ruurd van Slageren. Klinkt nog cryptisch. Houd ik even zo.

M.b.t. de kruiden (en erin of er omheen?) moet een ei worden gelegd. Want te lang in een 
(dubbele) spagaat zitten gaat toch echt een pijnlijk kruis opleveren.

En nog veel meer eieren leggen over al die andere facetten van Subenhara 2.0

Hierover ga ik in ieder geval ook met die oud NIZO kaasmaker praten. Ik mocht hem altijd 
bellen als ik nog vragen had. Zal hem graag ook als sparringpartner in deze kwestie betrekken.
Hij vertelde me dat hij na zijn pensionering bij NIZO in binnen- en buitenland bij heel veel 
ontwikkel- en verbeterprojecten van zeer verschillende kazen als 
adviseur/ontwikkelaar/verbeteraar betrokken was geweest. Daar was hij vorig jaar mee 
gestopt. Ben toen zo brutaal geweest om naar zijn leeftijd te informeren. 90 Jaar!! Over een 
kaasmens gesproken. Ga hem bellen en mezelf uitnodigen voor een kopje koffie of thee.

Wordt vervolgd.


