Het begon met liefde: voor ambachtelijke spullen uit de soek, olijfolie of champagne. Die liefde
kreeg vorm in een bedrijf en droeg bij aan het succes. Drie ondernemers vertellen over hun handel
in zuidelijke producten. Tekst: Monique van de Sande • Fotografie: No Candy

Zij verdienen aan zuid
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‘E

en nieuwe
liefde, zo kun
je Soukz misschien nog het
best omschrijven. Vóór de
oprichting
in 2013 ben
ik acht jaar
directeur
geweest van een succesvol reïntegratiebedrijf in Amsterdam. Al
onze projecten werkten volgens het
gildesysteem: een ambacht leren
aan de hand van een leermeester.
Ik hield van dat bedrijf en was trots
op de resultaten, maar door de
recessie droogden de geldstromen
op. In 2012 heb ik faillissement
aangevraagd en gevochten voor een
doorstart. Ik bruis gewoonlijk van
de energie, maar na die zware periode zat ik er even doorheen. Toen ik
de juiste overnamekandidaat had
gevonden, ben ik vertrokken.’
‘Om een beetje rust te krijgen
in mijn hoofd wilde ik met een
vriendin een weekje naar de zon.
Het werd Marrakesh, en ik was op
slag verliefd. Overdonderd door de
geuren, de kleuren, de warmte en
gastvrijheid van de mensen en alle
prachtige, ambachtelijk gemaakte
producten die ik vond in de prachtige soek. Terug in Nederland had
ik letterlijk pijn in mijn maag van
de heimwee, dus vier weken later
zat ik alweer in het vliegtuig. Nu
met het plan al het moois dat ik had
gezien naar Nederland te halen.’
‘Vanaf dat moment is het wonderlijk snel gegaan. In de medina
ontmoette ik Youssef, mijn huidige
zakenpartner. Hij werd mijn tolk
en onderhandelaar in de soek. In
mijn vorige leven had ik me zo suf
geschreven aan aanbestedingsen projectplannen dat ik zonder
businessplan van start ben gegaan,
varend op mijn intuïtie. Tassen,
poefen, dienbladen, handgeweven
matraskussens voor loungebanken, alles kocht ik in of liet ik maken. Aanvankelijk voor iets te veel
geld, maar het tweede jaar zat ik al
in de zwarte cijfers.’

Bianca
Prins (47)
is eigenaar
van Soukz,
importeur en
ontwerper van
ambachtelijk
gemaakte
meubels en
woonaccessoires uit
Marokko.

‘Soukz heeft inmiddels een webshop met een breed aanbod aan artikelen. Maar het accent verschuift
steeds meer naar maatwerk. In
lokale ateliers laat ik meubels en
woonaccessoires maken naar de
wensen en vaak ook het ontwerp
van opdrachtgevers. Matras- en
sierkussens zijn onze corebusiness.
Ik lever elke maand grote aantallen aan Belgische en Nederlandse
labels en groothandels en ontwerp
zelf ook stoffen en zitelementen.’
‘Een andere favoriet zijn onze
originele, handgemaakte deuren, waarvoor we het hele land
afstropen. En we hebben laatst
een Spaans hotel voorzien van
mozaïektafels en smeedijzeren
stoelen. Wat ik leuk vind is dat Ali B
een stoel van ons gebruikte tijdens
zijn voorstelling Je suis Ali. Authenticiteit en kwaliteit, daar vallen
mensen voor. Maar daarnaast is er
dat sprookjesachtige; het gevoel dat
je je eigen vertelling van Duizenden-een-nacht in huis haalt. Natuurlijk haal ik daar zelf ook mijn hart
aan op. In mijn appartement in de
medina, maar ook in mijn huis in
Nederland, waar ik onder andere
een prachtige deur heb en een kleurige tegelvloer in de serre.’
‘Onze klantenkring strekt zich
uit van het midden- tot het hoge
segment. Ik hoef niet per se de
hoofdprijs, maar wil wel dat de
ambachtslieden goed betaald
worden. In en rond Marrakesh zie
ik nog akelig veel armoede. Wie in
Marokko geen werk heeft, heeft
helemaal niets. Het liefst zou ik
projecten opzetten om ervoor
te zorgen dat meer mensen, en
vooral ook vrouwen, in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien. Door
een ambacht te leren, net als in Nederland. Maar Youssef vindt dat ik
best mag beseffen wat ik nu al voor
onze makers beteken. Het is waar
dat ik veel enthousiasme ontmoet
bij mijn bezoekjes aan de ateliers.
Youssef vertelde dat de mensen
zelfs boos zijn als ik door tijdgebrek
een keertje niet langskom. “Ze
doen het voor jou”, zegt hij dan.’

‘J
Nico van
Donkelaar (55)
is eigenaar
van De Olijfolieshop.

a, waarom olijfolie? Mijn
vaste grapje is dat ik als
kind in een ketel olijfolie ben gevallen, maar
het echte verhaal is iets
langer. Ik kom uit de IT
en heb verschillende
bedrijven gehad, het ene
iets groter en succesvoller dan het andere. Toen
Google opkwam, ben ik uit pure
nieuwsgierigheid een website gaan
bouwen, met de hulp van een paar
knappe koppen uit mijn omgeving.’
‘Die website werd een webshop,
en daar moest ik natuurlijk iets
gaan verkopen. Nou tikte ik als
enthousiaste hobbykok al jaren
geweldige olijfolies op de kop tijdens vakanties in het zuiden, zowel
voor eigen gebruik als voor een
paar bevriende restaurateurs, dus
dat moest het worden. De slimme
jongens zorgden er ook nog eens
voor dat ik altijd bovenaan sta als je
op Google “olijfolie” intikt, zonder
kosten. Conculega’s zijn daar nog
altijd een beetje jaloers op.’
‘Aanvankelijk was de webshop
een hobby naast mijn werk. Dat veranderde tijdens de crisis, in 2009,
na de verkoop van mijn laatste, niet
meer zo heel succesvolle IT-bedrijf.
Mijn vrouw was mijn aanwezigheid
thuis al snel zat en zei: “Waarom

ga je niet verder met die olijfolie?”
Perfect idee. Ik heb meteen de
Lekker-gids gepakt, op zoek naar
de allerbeste chefs, want je moet
wel een beetje ambitieus zijn. Maar
als je dan belt en zegt “Ik ben Nico
en ik verkoop heel goede olijfolie”,
dan krijg je nul op het rekest.
Logisch, want iedereen wil wat van
die mensen.’
‘Met wat mazzel kwam ik hier en
daar toch binnen. Zo’n chef riep
wel meteen al chagrijnig: “Ik heb
weinig tijd”, maar bij het proeven
zag ik de verbazing groeien: dat
olijfolie zó lekker en zó gevarieerd
van smaak kon zijn. Wat helemaal
goed werkte, waren de lunches
die ik met medeaanbieders in het
luxesegment organiseerde. Vier
of vijf gangen met altijd wel een
scheutje olijfolie erin, op prachtig
servies van de een en met exquise
wijn van de ander, uiteraard bereid
door een topchef, want dat was
de markt waarop we mikten. De
Kromme Watergang, Parkheuvel,
De Zwethheul… Soms hadden we
meer dan 30 Michelin-sterren aan
tafel, en bijna al die restaurants
werden klant.’
‘Later gingen we evenementen
organiseren waarbij restaurateurs
en hun naaste medewerkers een
tandemsprong met een parachute
konden maken, ook weer omlijst
met eten en drinken op niveau. Verkopen met een glimlach, dat maakt
toch het verschil. Vijf jaar verder
heb ik een mooie klantenkring met

‘Mijn vrouw was mijn aanwezigheid
thuis al snel zat en zei: waarom ga je
niet verder met die olijfolie?’
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aardig wat sterrenzaken, plus de
leuke, kleine restaurants van het
eerste uur, en inmiddels lever ik
ook aan Albert Heijn en de Van der
Valk-hotels. Allemaal dankzij de
mooie olijfolies die ik koop bij kleinere boeren in het Middellandse
Zeegebied. Vooral in Spanje, want
sinds de Russische elite in Toscane
komt shoppen zijn de prijzen daar
door het dak geschoten.’
‘Mijn vrouw en kinderen vertikken het zo langzamerhand met
vakantie te gaan naar een olijfoliestreek, want ter plekke ben ik
niet te houden. Ik word nog altijd
gefascineerd door de rijkdom van
het product. Je hebt olijfolie met
een notige of een peperige smaak,
maar ook met tonen van groene
appeltjes, onrijpe banaan of zelfs
cacao. Het is verbazingwekkend
hoe je daarmee ook de eenvoudigste gerechten diepte kunt geven, of
net dat kleine beetje tegenwicht in
smaak. Als een chef vroeger tegen
me zei: “Ik heb al een olijfolie”,
moest ik stiekem lachen. Dat is
toch net alsof je zegt: ik heb al een
boek.’
‘Ik roep altijd: “Ik wil de ambassadeur van de olijfolie worden.”
Maar eigenlijk ben ik al waanzinnig blij dat ik de IT heb weten in te
ruilen voor iets veel leukers. Vier of
vijf keer per jaar een heerlijke reis
naar zuidelijke streken, en nooit
meer ’s ochtends in de file, op weg
naar de zoveelste managementvergadering over gebakken lucht.’

‘C
Hinke de
Jong (42)

is eigenaar
van Brouzje,
importeur en
distributeur
van kleine
champagnemerken. Ook
bestiert ze
Champagne
Travel, organisator van
reizen naar de
Champagnestreek.

hampagne
heeft iets
magisch.
Zet een fles
op tafel, en
mensen
beginnen
meteen te
stralen.
Het is
heerlijk om met zo’n mooi product
te werken. Ik geniet er zelf ook nog
steeds enorm van. Meer zelfs nu ik
er zoveel meer van weet dan toen ik
in 2011 mijn bedrijf oprichtte.’
‘Bron van alles is de liefde
voor wijn, die ik overhield aan
een wereldreis over het zuidelijk
halfrond, ruim tien jaar geleden.
Eenmaal terug besefte ik dat je
vanuit Nederland helemaal niet ver
hoeft te rijden om mooie wijngaarden en wijnhuizen te bezoeken.
De Champagne, dat leek me wel
een mooie bestemming voor een
weekendje weg.’
‘Na dat ene weekend volgden
er meer. Ik viel voor het glooiende
landschap, de gemoedelijkheid
van de mensen, en voor de grote
variëteit aan bijzondere champagnes die ik proefde bij kleine
producenten. In die tijd had ik een
baan als humanresourcesadviseur,
dus het concrete resultaat beperkte
zich tot meegebrachte flessen voor
vrienden, familie en eigen gebruik,
maar geleidelijk aan ben ik thuis
ook borrels en proeverijen gaan
organiseren, waarvoor mijn broer

de hapjes maakte. Dat leidde op
een gegeven moment tot een vraag
vanuit een bedrijf: of ik voor hen
een mooie champagne kon regelen
als relatiegeschenk. Toen ik merkte
hoeveel plezier en energie ik
daaruit haalde, dacht ik: misschien
wordt het tijd om echt werk te maken van mijn hobby.’
‘De webshop die ik startte, trok
eerst alleen particuliere liefhebbers, maar gaandeweg kwamen
er zakelijke klanten bij. Inmiddels
lever ik ook aan restaurants, waaronder een aantal met sterren, zoals
De Librije, Bord’Eau en De Heer
Kocken, in Vught. Ik betrek mijn
champagnes nog steeds van kleine
producenten, al zijn dat er intussen
iets meer geworden. Daardoor heb
ik nu een behoorlijk breed assortiment met veel verschillende stijlen.
Want alle champagne wordt dan
wel in de basis op dezelfde manier
gemaakt, ieder huis geeft er toch
een eigen touch aan door te kiezen
voor rijping op hout of juist niet,
voor zoet of minder zoet. Ook het
terroir, oftewel het microklimaat
en de bodem, drukt zijn stempel op
de smaak van de champagne.’
‘Ondernemen in een nichemarkt als deze is best spannend en
betekent voortdurend zoeken naar
kansen om te groeien. Sinds kort
organiseer ik reizen naar de Champagne die bijvoorbeeld geschikt
zijn als beloning of voor een teambuildingweekend. Ideaal, want zo
kan ik ook mijn enthousiasme voor
de streek overbrengen. De programma’s zijn altijd op maat, maar
vaste prik is een bezoek aan een
aantal champagnehuizen, kleine
én grote. Want ook al vallen die

‘Door mijn hr-achtergrond lukt het
me prima de juiste toon te vinden.
In steeds beter Frans bovendien’
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laatste buiten mijn assortiment, ze
hebben champagne wel op de kaart
gezet, en hun waanzinnige kelders
wil je niet missen.’
‘Zelf ga ik vier, vijf keer per jaar
op pad, om bij te praten met de
producenten, te kijken hoe het
staat met de oogst, en toch ook
weer op zoek te gaan naar nieuwe
champagnes, al is het alleen maar
uit nieuwsgierigheid. Fransen zijn
aarzelender in zaken en hebben
weinig op met de Nederlandse
directheid, maar door mijn hrachtergrond lukt het me prima
de juiste toon te vinden. In steeds
beter Frans bovendien. Al maakt
dat het niet minder leuk om nu een
nieuwe generatie producenten te
zien opkomen: jonge mensen met
een bredere blik die zich makkelijker dan hun ouders in het Engels
kunnen uitdrukken.’
‘Door dit bedrijf ben ik zeker niet
meer gaan drinken, maar ik trek
wel vaker een fles champagne open
in plaats van wijn. Gewoon bij een
lekkere maaltijd, of als er vrienden
langskomen. Zo creëer je vanzelf
een speciaal moment. Ik hou erg
van licht en verfijnd droog, zoals
de Esprit Octavie van J.M. Goulard.
Hoewel, dat is mijn zomersmaak.
Als het winter wordt, vind ik een
wat vollere champagne als de Quintessence 2005 Premier Cru van
Lelarge-Pugeot ook lekker.’ o

