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‘We zijn ongeveer een half jaar 
geleden benaderd door NPO om 
mee te doen aan een documentai-
reserie, waarin ze vier bedrijven gaan 
volgen,’ vertelt Kesbeke. ‘Het wordt 
echt heel interessant, want de strijd 
van Klein Duimpje tegen de Grote 
Reuzen komt erin naar voren. Wij zijn 
een relatief kleine conservenfabriek 
en ik zie ons dus nog steeds als een 
Klein Duimpje. Ze focussen op hoe 
we overeind blijven in al het geweld 
van de grote multinationals, hoe we 
ons hoofd boven water houden.’

INTENSIEF
‘Zo’n serie opnemen is wel intensief. 
We hebben inmiddels al 20 op-
namedagen achter de rug en ze zijn 
bijvoorbeeld mee geweest op een 
zakenreis naar Duitsland. Ik vind dat 
NPO ons bedrijf realistisch in kaart 
heeft gebracht, zoals het echt is. 

In de serie zijn nog drie andere 
ondernemers te zien: een visser,  
een kledingwinkel en een transport- 
bedrijf.’ Om alvast een tipje van de 
sluier op te lichten, vertelt Kesbeke 

dat in de serie naar voren komt hoe  
het bedrijf zijn hoofd boven water 
heeft gehouden. ‘Het belangrijkste 
daarin is anders zijn dan anderen, in 
alles. Je verpakking, je uitstraling, 
maar het allerbelangrijkst is natuurlijk 
je kwaliteit. We doen er alles aan om  
de kwaliteit te garanderen. Er zijn be-
drijven die zich alleen focussen op 
massa, maar wij focussen op kwa- 
liteit. Dat is de enige manier om te 
blijven bestaan, kwaliteit boven  
kwantiteit. 

VERANDERD
Onze bedrijfstak is erg veranderd. In 
Amsterdam alleen had je ooit ruim  
20 conservenfabrieken, maar die  
zijn allemaal verdwenen. De reden 
hiervoor was dat zij geen kleine hoe- 
veelheden grondstoffen meer konden 
kopen en dat ze niet begonnen met 
pasteuriseren,’ gaat Kesbeke door. 
‘Ook er kwamen steeds meer grote 
inleggerijen door de industrialisatie, 
wat de prijzen onder druk zette.’

Halverwege het interview komt Arie, 
Kesbeke’s huisfotograaf, het kantoor 
van Oos Kesbeke binnen. De twee 
werken samen aan een boek over het 
familiebedrijf. ‘Het boek wordt een 
intieme weergave van de realiteit,’ 
onthult Kesbeke. ‘Ik vind het woord 
intiem wel toepasselijk,’ onderbreekt 
Arie hem. ‘Dat is het ook. En Arie 
maakt heel bijzondere foto’s voor het 

boek. Het zijn geen glamourfoto’s, 
maar geven juist de realiteit weer,’ 
vindt Kesbeke. Ondertussen laat 
Arie op zijn telefoon een sequentie 
foto’s zien, waarop te zien is hoe 
een van de medewerkers bezig is 
bij een lopende band met augurken 
en hoe hij even later een productie-
fout moet oplossen. ‘Misschien komt 
hier ook wel een pagina van in het 
boek,’ lacht hij. Er ligt dus nog veel 
in het verschiet voor Kesbeke.

Kesbeke, het iconische tafel-
zurenbedrijf uit Amsterdam, 
is vanaf januari 2022 te zien 
in de documentaireserie Boven 
Water op NPO. Bovendien komt 
er binnenkort een boek uit over 
de firma. In zijn kantoor in 
Amsterdam-West, uitkijkend 
over de fabriek en het magazijn 
vol conservenpotten, spreken we 
directeur Oos Kesbeke over deze 
vooruitzichten. 
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