
Interjute, gevestigd in het Zeeuwse Hulst, is een 

van Europa’s grootste leveranciers van kunst-

stof-, katoen-, jute- en mixed fibrezakken. De 

oprichter van het bedrijf is Arend Wessels. Hij 

heeft zo’n vijftig jaar met veel plezier over de 

hele wereld gereisd voor zijn werk. Dat blijkt 

direct uit het enthousiasme waarmee hij vertelt 

over de kleurrijke historie van Interjute. Samen 

met Frans Romers, die jarenlang zijn rechter-

hand bij Interjute was, blikt hij terug op een 

halve eeuw Interjute.

De officiële oprichtingsdatum van Interjute is 1 

maart 1958. Toen heette het bedrijf nog ‘Benny 

Cohen’s Jutemaatschappij’. Deze naam is afkom-

stig van de grondleggers van deze handelsfirma, 

een Joods-Amerikaanse familie, die in 1927 begon 

met de handel in jute zakken. Dat was in die tijd 

een zeer florerende branche. Nederland telde toen 

zo’n tweehonderd zakkenhandelaren. Vlak voor de 

oorlog vluchtten de eigenaren naar de Verenigde 

Staten en werd het bedrijf stilgelegd. Op papier 

bestond het echter nog steeds.  

HET ‘ZAKKENVAK’

“Nadat ik mijn school had afgemaakt, kwam ik 

terecht in het ‘zakkenvak’, zoals dat toen werd 

genoemd”, begint Arend Wessels zijn verhaal. 

“Vervolgens moest ik mijn tweejarige dienstplicht 

vervullen en leerde aldus het werken weer af. Mijn 

aanstaande echtgenote vond dat nietsdoen maar 

niks. Ik ben toen aan de slag gegaan bij ‘Leijen-

dekkers Zakkenhandel’ in Vlaardingen, in die tijd 

een goed bekendstaand bedrijf in gebruikte jute 

zakken. Als inkoper werd ik er een van de belang-

rijkste mensen. Ik reisde heel Europa af en ontving 

veel waardering voor mijn inspanningen. Zo kreeg 

ik onder meer elk jaar een nieuwe auto – en niet zo’n 

kleintje ook - een zeer behoorlijk salaris en een  

onkostenvergoeding. Ik heb bij Leijendekkers 

ongeveer acht jaar gewerkt. Intussen was ik in 

1957 getrouwd en hadden we een huis gekocht in 

Vlaardingen, waar we vijf jaar hebben gewoond. 

 

AVONTUUR

Voordat Arend Wessels inkoper werd bij 

Leijendekkers, werkte hij een blauwe maandag bij 

kennissen van de eigenaren van ‘Benny Cohen’s 

Jutemaatschappij’, eveneens Amerikanen van oor-

sprong. In die jaren was Europa, vanwege de we-

deropbouw na de oorlog, redelijk afhankelijk van 

de Verenigde Staten. “Er werden grote hoeveelhe-

den suiker in zakken naar Europa geëxporteerd. 

Die zakken moesten her en der worden opgezocht 

en aangekocht om een tweede leven te leiden als 

handelswaar. De Amerikanen waar ik kort had ge-

werkt vóór mijn tijd bij Leijendekkers, benaderden 

mij toen en vroegen of ik voor ze wilde werken. 

Dat vertelde ik tegen mijn baas, maar daar had ik 

binnen een half jaar al spijt van. Ik merkte dat ik 

toen plotseling niet meer gewaardeerd werd voor 

wat ik deed, ondanks dat ik goed betaald werd. 

Ze formuleerden het als volgt: ‘Of je bent ziek en 

ligt in bed, of je bent op reis.’ De dagen dat ik ziek 

was, waren op de vingers van één hand te tellen. 

En natuurlijk was ik ontzettend veel op reis. In die 

tijd kon je je werk als inkoper moeilijk vanachter 

je bureau doen. De opmerkingen van mijn baas 

bleven toch aan me knagen en een jaar later be-

sloot ik nog eens terug te komen op het voorstel 

van de Amerikanen. Ik heb ze toen een aantal 

malen gebeld, maar ze hadden op dat moment 

geen interesse in mij. Nadat familie in Rotterdam 

zich nog eens sterk voor me had gemaakt, mocht 

ik toch komen praten. Ze hadden besloten een 

nieuwe zaak op te richten en ik moest overvliegen 

naar de Verenigde Staten. Als 28-jarige vond ik dat 

een heel avontuur. Bovendien moest ik tijdelijk 

afscheid nemen van mijn vrouw, die toen zeven 

maanden in verwachting was.” 

 

PYJAMABROEK

De reis naar Amerika staat Arend Wessels nog 

helder voor de geest. Het was een zeer strenge 

winter in de Verenigde Staten. Bij aankomst werd 

hij verwelkomd door een oude vriend, bij wie hij 

kon overnachten. “Ik moest de volgende ochtend 

direct al naar een bespreking met mijn eventu-

ele nieuwe baas. Dat was op een zondag en de 

ontmoeting zou plaatsvinden bij hem thuis op 

Park Avenue, hartje New York. Mijn vriend zette 

me ’s ochtends op de trein, want hij kon me niet 

brengen vanwege het slechte weer. Ik kwam aan 

op Pennsylvania Station. Ik ben in de rij gaan staan 

voor een taxi met duizend andere wachtenden. 

Uiteindelijk besloot ik te voet verder te gaan. Het 

was echt hondenweer. Om 13.00 uur, precies op 

tijd, kwam ik aan op de afgesproken plaats. Mijn 

broek was doornat. De portier die opendeed, 

wilde me eerst niet eens binnenlaten omdat ik zo 

doorweekt was. Uiteindelijk begeleidde hij me 

toch naar boven. Ik maakte kennis met de man 

die inderdaad mijn baas zou worden. Hij kon het 

niet aanzien dat ik zo kletsnat was en gaf me een 

pyjamabroek om aan te trekken. Om 15.00 gingen 

we lunchen en vervolgens werd ik uitgeroepen tot 

directeur van de op te richten zaak. Ik zou in dienst 

van een nieuw te openen Amerikaans bedrijf in 

Rotterdam gebruikte zakken inkopen in Europa, 

o.a. bestemd voor Amerika. Bovendien zou ik 

direct een aandeel in de winst en een aandeel in 

het kapitaal krijgen. Kapitaal had ik niet, dus dat 

werd geleend.” 

 

DOORSTART

Zijn nieuwe baas vond dat Arend Wessels – nu 

hij toch op het Noord-Amerikaanse vasteland 

verbleef – gelijk maar even een bezoek aan New 

Orleans, Houston en Los Angeles moest bren-

gen om bij terugkeer zijn bevindingen over de 

Amerikaanse zakkenhandelaren te vertellen. 

Daarna bespraken ze de terugreis naar Europa en 

de oprichting van het nieuwe bedrijf, feitelijk een 

doorstart van ‘Benny Cohen’s Jutemaatschappij’. 

Een neef van de Amerikaanse baas reisde mee, 

om samen met Arend de boel op te zetten. “Op 1 

maart 1958 was de officiële start van het bedrijf 

waar later Interjute uit voortkwam een feit. Het 

kantoor lag aan de Groenendaal in Rotterdam. Het 

was er heel erg warm die zomer. Misschien was 

het alleen maar voor mij erg warm. Hoe dan ook, 

ik verhuisde nog datzelfde jaar naar de Botersloot, 

naar het gebouw van de Rotterdamse Spaarbank. 

Het was in die periode dat ik Frans Romers leerde 

kennen. Hij werd later adjunct-directeur.” 

 

UITDAGING

De vader van Arend Wessels was chef loon-

administratie van SHV (Steenkolen Handels-

Vereeniging). Romers kwam net van school en 

was daar begonnen als jongste bediende. “Toen 

mijn vader hoorde wat ik ging doen, zei hij: ‘Ik heb 

een mannetje die precies voor jou geknipt is.’ Hij 

mocht natuurlijk niet te duur zijn, want ik had nog 

geen inkomsten, alleen kosten. Ik nodigde Frans 

Romers, die toen zeventien jaar oud was, uit voor 

een gesprek. Hij vertelde een en ander over zich-

zelf, waaruit bleek dat hij beschikte over de nodige 

administratieve kennis. Hij wist ook wel wat van 

het werken op kantoor en werd dan ook prompt 

door mij aangenomen.” Frans Romers: “Van de 

vader van de heer Wessels had ik gehoord over de 

reis naar Amerika. Het was voor mij als jong ventje 

natuurlijk een grote uitdaging om mee te helpen 

bij het op poten zetten van een nieuw bedrijf. Er 

was veel goede wil en we zouden er samen iets 

van gaan maken.” 

 

MILJOENEN ZAKKEN

In de begintijd dreef Arend Wessels met zijn firma 

hoofdzakelijk handel in gebruikte zakken. Het 

ging daarbij om zakken die voor het merendeel 

afkomstig waren uit transporten van cacaobonen, 

koffiebonen, graan en meel. “De goederenstroom 

van deze producten voltrok zich met miljoenen 

zakken tegelijk. We kochten de lege zakken op, 

maakten ze in veel gevallen schoon en keerden 

ze binnenstebuiten, zodat je de merknamen niet 

zag. Vervolgens werden ze ofwel hergebruikt in 

Europa ofwel naar Afrika verscheept, om daar 

opnieuw gevuld te worden met producten uit 

de binnenlanden voor transport naar de havens. 

In de havens aangekomen werd alles in nieuwe 

jute zakken gestopt voor de export. Ik reisde 

toen veel naar West-Afrika, een van de grootste 

cacao-exporteurs ter wereld. We hebben toen 

ook geïnvesteerd in machines die de zakken in 

zo klein mogelijke pakketjes wisten te persen. De 

transportkosten werden namelijk niet berekend 

naar gewicht, maar naar volume. We hadden de 

grootste pers in zijn soort in Europa.”

 

NAUWKEURIG WERK

“In diezelfde tijd ontdekten we dat de katoenteelt 

en katoenexport in Amerika gesubsidieerd werd. 

De katoen moest worden verpakt volgens normen 

van de Amerikaanse regering. Daar hebben we 

ons toen helemaal in verdiept om te kijken of wij 

dat ook niet konden. Het was zeer nauwkeurig 

werk. De zakken voor katoentransport moesten 

aan speciale eisen voldoen, onder meer ten be-

hoeve van de hygiëne. Ook mochten ze maar een 

beperkt aantal naden hebben. De reden van die 

strenge regelgeving werd me al snel duidelijk; ook 

in Amerika maakten ze zakken leeg die ze vervol-

gens wilden verhandelen. De regels waren dus in 

feite gemaakt om de Amerikaanse zakkenindustrie 

te beschermen. Ik ben ook verschillende keren in 

Washington geweest om uit te vinden wat nu wel 

en wat niet was toegestaan. Je voelde dat je als 

buitenlander niet als geroepen kwam. Ze gunden 

de handel liever aan mijn Amerikaanse collega’s.”

ZAKKEN KAPOTSNIJDEN

Frans Romers herinnert zich nog precies hoe de 

zakken werden geprepareerd om als verpakking 

voor katoen te kunnen dienen. “De zakken werden 

aan de lange kanten doorgesneden tot een lang 

doek. Daarna naaide je twee doeken aan elkaar 

en daarmee had je de helft van de lap stof, waar 

de katoen in werd verpakt. Die lappen werden 

vervolgens in balen geperst om zo klein moge-

lijke pakketjes te verkrijgen. De Verenigde Staten 

exporteerden zo’n negen tot tien miljoen balen 

katoen per jaar naar Europa en de derde wereld. 

Voor elke baal hadden ze vier zakken nodig. Je 

kunt je voorstellen dat deze bulkexport ons zeer 

ten goede kwam. Zoals de heer Wessels net al 

uitlegde, was het niet voor iedereen weggelegd 

te voldoen aan de geldende specificaties van de 

Amerikaanse regering. Het was niet verschrikkelijk 

moeilijk, maar het lag enigszins buiten ons vakge-

bied. Wij hebben ons daar toen in gespecialiseerd 

en op die manier goed verdiend. Verder hadden 

we op vele anderen in onze branche voor, dat we 

heel goede contacten hadden met Amerika. Op 

het hoogtepunt van deze katoenhausse gebruik-

ten we speciale machientjes om de zakken open 

te snijden en hadden we een hele batterij mensen 

vast in dienst, die niets anders deden dan zakken 

kapotsnijden.”

 

PURE PECH

Zakken worden en werden gebruikt voor het 

transport van een zeer breed scala aan producten. 

Omdat vraag en aanbod op de markt continu in 

beweging zijn, moet je zo snel mogelijk inspelen 

op die veranderingen, tenminste als je je bedrijf 

gezond wil houden. Dat is ook de ervaring van 

Arend Wessels. “De hele wereld is je afzetgebied. 

Je moet daarom altijd van alle ontwikkelingen op 

de hoogte zijn. Als je ergens een groeiende vraag 

signaleert, moet je daar zo snel mogelijk op inspe-

len. Dit betekende voor ons dat we in het verleden 

nevenvestigingen van ons bedrijf openden op 

voor ons aantrekkelijke, buitenlandse locaties. Je 

hoopt altijd dat zoiets goed uitpakt, maar het kan 

ook wel eens tegenvallen. Zo voerden we begin 

jaren zestig veel handel met Israël. Dat leidde 

uiteindelijk in 1962 tot de oprichting van een be- 

drijf in Zuid-Israël, aan de rand van de Negev-

woestijn. De zaak droeg de naam Arizot Kohav, 

wat zoveel betekent als ‘stralende ster’. De direc-

teur was van oorsprong Griek en het personeel 

kwam uit Argentinië. Dat waren nieuwe immigran-

ten die wij vanwege Israëlische overheidssubsidies 

slechts een half salaris hoefden te betalen. In 

Argentinië hadden ze allemaal winkeltjes gehad 

en ze waren daardoor niet gewend om flink aan te 

pakken. Na vijf jaar moesten we de tent daar slui-

ten. We kregen onze investering gedeeltelijk terug, 

want we werden gesteund door de Israëlische 

regering. Het bedrag dat we zouden krijgen liet 

echter drie jaar op zich wachten en was toen be-

hoorlijk gedevalueerd. Dat is dan pure pech.”

 

ONGELOOFLIJK

In 1963 hadden de Amerikanen, die Arend 

Wessels aanstelden als directeur van de in 1958 

doorgestarte ‘Benny Cohen’s Jutemaatschappij’ 

geld nodig. Ze wilden hun aandeel in het bedrijf 

verkopen. Ze hadden honderdduizend gulden 

geïnvesteerd en moesten nu een paar miljoen gul-

den terug hebben. “Dat was er wel, alleen niet in 

geld, maar in goederen,” vertelt Arend Wessels. “Ze 

hadden het geld heel dringend nodig. Ik moest 

dus iemand vinden die de aandelen wilde kopen 

die zij in de zaak hadden. Ikzelf had ook geen geld, 

wel aandelen. Ik had geen dividend uitgekeerd, 

dus wat wil je dan? Op zoek naar een geldschieter 

schoot me een vriend te binnen die in de steenko-

lenbusiness zat. Dat was een aflopende zaak. De 

overheid schreef de kolen- en staalgemeenschap 

voor dat de import van kolen uit Amerika aan 

banden moest worden gelegd; de kolen moesten 

voortaan uit de Nederlandse en Europese mijnen 

komen. Dat betekende een naderend einde voor 

de zaak van mijn vriend. De lopende zaken wer-

den afgehandeld en wat mijn vriend overhield aan 

zijn bedrijf was een grote zak geld. Voor dat geld 

zocht hij emplooi. Ik ging naar hem toe en kwam 

aan de deur bij de Anker Kolen Maatschappij in 

Rotterdam. Ik vertelde hem niet dat het om mijzelf 

ging, maar schetste het verhaal van ‘een zaak die 

een probleem had’: er was tekort aan kapitaal 

op het moment dat de Amerikaanse directie 

geld terug wilde hebben. Ze hoefden echter niet 

meer dan wat op de balans stond. Ze hoefden 

geen goodwill te hebben. Ik vertelde hem wat 

de jaarlijkse winstcapaciteit van de zaak was en 

dat er uitstekend personeel in dienst was. Hij zei 

vervolgens: ‘Als het allemaal is, zoals jij zegt, dan 

kun je die zaak als gedaan beschouwen. Hoe kom 

ik er achter dat het allemaal klopt?’ Ik zei hem dat 

hij de boel door Klijnveld Kraayenhof (de huidige 

KPMG) kon laten controleren. Aansluitend zei ik 

hem het volgende: ‘Hans, ik heb nog iets anders te 

vertellen. Het gaat over míjn zaak.’ ‘Dan is het ge-

regeld!’ zei hij. Ik maakte ter plekke van opluchting 

en blijheid een vreugdedansje door kantoor. Alles 

is natuurlijk wel gecontroleerd in de boeken. Op 

de eerstvolgende vergadering nadat de boeken 

goedgekeurd waren, zei Hans: ‘Jij had eerst 30% 

van de aandelen, maar dat hogen we op naar 50%, 

omdat jij ons die zaak hebt aangebracht.’ Ik had 

daar helemaal niet op gerekend. ‘En je krijgt over 

een jaar een miljoen gulden tantième’, voegde hij 

daar nog aan toe. Kun je je voorstellen dat je een 

miljoen gulden krijgt? Ik vond het ongelooflijk.” 

Tegelijkertijd met de verkoop van de aandelen 

werd de naam ‘Benny Cohen’s Jutemaatschappij’ 

omgezet in Internationale Jute Maatschappij. De 

tegenwoordige naam ‘Interjute’ kwam in zwang 

nadat het bedrijf in 1982 naar Hulst was verhuisd. 

De Zeeuwen gaven de voorkeur aan het korte 

‘Interjute’ boven de langere officiële handelsnaam.

 

DAG EN NACHT

In 1960, toen de hoofdvestiging van Interjute nog 

aan de Botersloot in Rotterdam lag, huurde het 

bedrijf een loods in Rhoon, onder de wind van 

Rotterdam. Van daaruit werden zakken gerepa-

reerd, gesorteerd, geperst en naar West-Afrika en la-

ter ook naar de Verenigde Staten verscheept. Frans 

Romers: “In 1975 kon Interjute de loods kopen, 

inclusief een fabriek die daarin zat, een loodfabriek. 

Toen wij dat aanbod kregen, hebben wij de Anker 

Kolen Maatschappij uitgekocht en werd de heer 

Wessels alleeneigenaar en grootaandeelhouder. 

In Rhoon konden we ondanks de toenmalige 20% 

werkloosheid geen mensen krijgen. Het repare-

ren van zakken was een uitstervende activiteit. 

Daardoor konden we gewoonweg geen geschikte 

arbeidskrachten vinden en trokken op een gegeven 

moment de conclusie dat wij in Rhoon niet verder 

konden. Inmiddels hadden wij in Zeeland ook een 

bedrijf overgenomen met veel grond en toen zijn 

we in Zeeland verder uit gaan breiden. We hadden 

in die tijd contacten met Unilever en kregen hon-

derdduizenden zakken aangeboden die moesten 

worden schoongemaakt en gerepareerd. Onze 

vrachtwagens reden dag en nacht af en aan.”

 

VREEMDE VOGEL

Eind jaren zeventig nam de handel in gebruikte 

zakken verder af. De fabrieken die de zakken 

openmaakten, moesten daar teveel tijd in steken. 

Frans Romers: “Het uitrafelen van de zakken was 

te arbeidsintensief. Ook de export naar Amerika 

nam af; onze mensen werden te duur. Het aantal 

zakken dat we verwerkten, liep zienderogen terug 

van 24 miljoen naar 10 miljoen zakken per jaar. Dat 

volume was te klein om nog voldoende te kunnen 

verdienen, want we hadden een behoorlijke orga-

nisatie van zo’n zeventig mensen. Ook het vertrek 

van de heer Wessels in 1977 naar Zwitserland had 

zijn invloed op het bedrijf.” Arend Wessels: “Menig-

een zou me een vreemde vogel vinden als ik bij 

hoog en laag zou volhouden dat het fiscale klimaat 

in Zwitserland geen enkele rol had gespeeld bij 

de keuze van mijn nieuwe domicilie. Wat echter 

meer gewicht in de schaal legde, was dat ik het 

arbeidsklimaat in Nederland goed zat was. Je werd 

regelmatig scheef aangekeken omdat je in een 

grote luxe auto reed. Ik vond dat ik die jaloezie en 

afgunst niet verdiende. Ik was per slot van rekening 

begonnen met een fiets. Bovendien was ik van 

mening dat ik mijn bijdrage aan de Nederlandse 

economie wel geleverd had. Toch vond ik dat ik wel 

nog verplichtingen had jegens mijn gezin en mijn 

medewerkers en ik vond dat ik er wel mee door 

moest gaan. Ik kon vanuit Zwitserland ook nog heel 

behoorlijk mijn taak vervullen. Wat verder speelde 

was dat mijn zoons inmiddels oud genoeg waren 

om de zaak over te nemen en ik vond dat ik ze 

daarbij niet in de weg moest lopen.” Frans Romers: 

“Op een gegeven moment liep het zoetjes aan op 

z’n eind met de gebruikte zakken. We stapten over 

op kunststofzakken. Die werden voornamelijk in de 

Oostbloklanden en in het Verre Oosten ingekocht; 

een taak die de heer Wessels probleemloos vanuit 

Genève kon uitvoeren.” 

 

KAT IN ’T BAKKIE

Toen begin jaren tachtig eenmaal het besluit was 

genomen om van Rhoon naar Zeeland te ver-

huizen, werd het nieuwe kantoor geprojecteerd, 

getekend en werd de bouwvergunning aange-

vraagd. Arend Wessels: “In de loop van dat traject 

kwam onze buurman een praatje maken. Hij was 

eigenaar van de Desso tapijtfabrieken, stond op het 

punt naar Dendermonde te verhuizen en wilde zijn 

panden verkopen. Hij wilde er een miljoen gulden 

voor hebben, maar ik wilde er niet meer dan vijf ton 

voor geven. Dat ging er bij hem niet in natuurlijk. 

Wij hoorden op een gegeven moment dat hij op 

een beurs in Utrecht stond. Wij reden er naartoe 

en ik zei: ‘Ik wil nog eens op die panden terugko-

men. Ik wil nog steeds 500.000 gulden betalen en 

geen cent meer.’ Hij zei: ‘Je weet toch dat het een 

miljoen kost en zoveel wil ik er ook voor hebben.’ 

Ik antwoordde toen: ‘Daar heb ik het volgende op 

gevonden: Ik geef je nu 500.000 gulden en over vijf 

jaar de overige 500.000.’ Niks geen interest, daar 

sprak ik niet over en hij vroeg er niet naar. Hij ging 

uiteindelijk akkoord. 500.000 cash en 500.000 na vijf 

jaar en dat zonder interest. Dat was natuurlijk kat 

in ’t bakkie. Het idee kwam ineens zomaar bij me 

op. We hebben vervolgens de panden opgeknapt. 

Als je van Hulst naar de grens rijdt, kun je ze niet 

missen.”

 

LAAG PITJE

Met de verhuizing naar Hulst rond 1982 nam 

Interjute definitief afscheid van de handel in 

gebruikte jute zakken. Er werd overgestapt op 

kunststofzakken, voornamelijk gemaakt van 

polypropyleen. Deze zakken kunnen worden 

voorzien van allerlei mogelijke prints. Op hoogtij-

dagen werden 450.000 zakken per dag geprint. Dat 

printen gebeurt overigens nog steeds, op kleinere 

schaal. Arend Wessels: “De bedrukte zakken waren 

in hoofdzaak bedoeld voor export van onder 

meer suiker en bloem uit Europa naar ontwik-

kelingslanden. Sinds enige tijd is de suikerexport 

vanuit Europa op een zeer laag pitje gezet door de 

Europese unie om ontwikkelingslanden als Brazilië 

meer kansen te geven. Gevolg is dat wij vanuit 

Europa nauwelijks nog suikerzakken exporteren. 

Door dit soort ontwikkelingen wordt ons bedrijf 

kleiner. Maar er valt ons binnenkort wel weer iets 

nieuws in. We bezitten circa 30.000 m2 opslagruim-

te. We hebben het links en rechts wel verhuurd aan 

derden, maar zou het ooit weer aan de orde komen, 

dan kun je in elk geval uitbreiden.

 

EMBALLAGE

Interjute bestaat vijftig jaar. Dat er veel creativiteit 

voor nodig is om de continuïteit van een bedrijf 

te waarborgen, ondanks regelmatig terugkerende 

ongunstige economische omstandigheden, 

weet Arend Wessels maar al te goed. “We hebben 

vroeger veel handel kunnen drijven met West- 

en Zuid-Afrika. Toen op een gegeven moment 

de economische boycot tegen Zuid-Afrika werd 

uitgeroepen, had dat onder meer tot gevolg dat 

de export vanuit India en Bangladesh –  

belangrijke fabrikanten van nieuwe jute zakken 

– naar Zuid-Afrika werd stopgezet. Afrika moest 

toen noodgedwongen gebruikte zakken importe-

ren, simpelweg omdat ze niet aan nieuwe zakken 

konden komen. Door die economische boycot 

werd de normale vracht naar Zuid-Afrika ontzet-

tend duur. Die enorme transportkosten wilden wij 

omzeilen. Na lang peinzen werd een schitterend 

idee geboren: we wekten de schijn dat de zakken 

die wij naar Zuid-Afrika verscheepten, terugge-

stuurde emballage was. Dat was uiteraard niet het 

geval, want de zakken werden niet geretourneerd 

naar hetzelfde adres, maar steeds naar een ander 

adres gestuurd. Het waren vrachten van hon-

derden, soms wel enkele duizenden tonnen. Dat 

hebben we jaren kunnen volhouden, simpelweg 

omdat niemand achter onze list was gekomen, 

zelfs onze concurrenten niet.”

 

KENNIS EN SERVICE

Van de pakweg tweehonderd zakkenhandelaren 

die Nederland telde in de tijd dat Arend Wessels 

het vak leerde, zijn er geen tien meer over. Dat 

Interjute zich nog steeds tot de top van de busi-

ness mag rekenen, is te danken aan de kennis van 

de markt die we hebben en aan de uitstekende 

service. “Wij hebben in vijftig jaar een enorme 

knowhow opgedaan,” legt Arend Wessels uit. 

“Die kennis komt allemaal ten goede aan onze 

afnemers. Wij hebben een uitgebreid net van 

fabrikanten en kunnen aan elke wens voldoen. 

Je kunt je niet voorstellen met wat voor vragen 

mensen bij ons komen. Heel vaak ontbreekt het 

dan ook nog eens aan productkennis. Dan zoeken 

wij haarfijn uit welke zakken het meest geschikt 

zijn voor de waren die men wil vervoeren. Dat 

is geen sinecure, al zou je dat in eerste instantie 

misschien denken. Het is gewoon een fascinerend 

vak, zeker op het niveau waarop wij werken. Ik 

heb gymnasium gehad en kwam na school linea 

recta in de zakkenhandel terecht. Vrienden van mij 

werden dokter of tandarts en dan bekroop je wel 

eens het gevoel dat er op je werd neergekeken. 

Toch heb ik altijd goed de kost kunnen verdienen. 

Maar zonder Frans Romers had ik het nooit gered. 

Nou zijn we allebei met pensioen maar werken we 

nog steeds.” Arend Wessels is vijftien jaar geleden 

gestopt en Frans Romers in maart 2007. Twee 

zoons van Arend Wessels is het vak met de paple-

pel ingegoten. Ze zijn beiden alweer ruim twintig 

jaar werkzaam bij Interjute, de een als directeur, de 

ander als export-manager. “Hoe de zaak zich ont-

wikkelt, weet ik niet. Niemand kan in de toekomst 

kijken. Mijn zoons hebben echter een goede 

portie gezond verstand en genoeg ondernemers-

geest om er iets van te maken. Ik hoop dat ze later 

net zo voldaan en tevreden op hun carrière kun-

nen terugkijken als ikzelf. Ik heb in elk geval de tijd 

van mijn leven gehad in een wereldbedrijf.” 

AREND WESSELS EN FRANS ROMERS MET DE WIND IN DE ZEILEN.

AREND WESSELS.



In 1994 nam Arend Wessels afscheid van de da-

gelijkse dienst in zijn bedrijf. Interjute kwam toen 

volledig in handen van zijn beide zoons, Ed en Ron, 

die toen respectievelijk elf en zeven jaar in het be-

drijf werkzaam waren. Ze hadden al behoorlijk wat 

ervaring opgedaan in de internationale zakken-

handel. Toch werden ze - en worden ze ook tegen-

woordig nog - regelmatig verrast door onverwach-

te wendingen in de wereld van het zakendoen. Ze 

gaan echter geen uitdaging uit de weg en zoeken 

voor elk probleem een oplossing. Met veel plezier 

vertellen zij hún verhaal over Interjute, vanaf de 

tijd dat ze zelf nog in de schoolbanken zaten.

Een ondernemer zoals Arend Wessels was veel 

onderweg om zaken te doen. Het kwam dan ook 

maar sporadisch voor dat hij thuis was. “Daar wende je 

snel aan,” vertelt Ed, de oudste van de twee zoons. “Je 

groeide ermee op dat je vader lange weken maakte. 

Tijdens de schoolvakanties werkten we geregeld mee 

in de loodsen van Interjute, wat veelal het lossen van 

vrachtwagens inhield en het sorteren van de vele 

soorten zakken. In de Rotterdamse haven hielpen we 

bij het met de hand lossen van wagons met gebruikte 

jute zakken uit Oost-Duitsland. Later hebben we ook 

op de heftruck gezeten. We hadden overigens toen 

nog niet de wens om ooit voorgoed te gaan werken 

bij Interjute. Na mijn middelbare school in Nederland 

en een handelsopleiding in Zwitserland ben ik in 

1979, ik was toen 21, twee jaar werkzaam geweest in 

Noord-Duitsland. Vanaf die tijd groeide mijn interesse 

in Interjute. Vader was inmiddels naar Zwitserland 

verhuisd en hoewel hij toch nog strak de touwtjes in 

handen hield, vond ik het wel prettig dat hij op een 

flinke afstand zat. Verder was hier niemand meer van 

de familie Wessels, want Ron zat op dat moment in 

de Verenigde Staten.” Ron was zeventien toen hij van 

de middelbare school kwam, erg jong om te starten 

met een universitaire studie. “Omdat ik zo vroeg mijn 

school had afgesloten, kon ik nog een jaar iets anders 

doen, alvorens ik rechten ging studeren”, vertelt Ron. 

“Ik besloot het laatste jaar van een high school te vol-

gen. Ze noemden het ‘post graduate’. Het was me niet 

zozeer om de opleiding zelf te doen, maar om erva-

ring op te doen. De school waar ik naar toe ging, was 

op militaire leest geschoeid; ’s ochtends kamerinspec-

tie en vervolgens op appèl komen. Het was een streng 

regime, maar het heeft me geen kwaad gedaan.”

OVERNEMEN OF VERTREKKEN

Na terugkeer uit Amerika ging Ron rechten studeren. 

Dat bleek een taaiere studie dan hij zich had voorge-

steld. Ed was in die tijd, het was 1981, net begonnen 

bij Interjute. Ron: “Het leek mij wel interessant om 

ook iets in het bedrijfsleven te doen en ik besloot om 

na mijn kandidaatsexamen een studie bedrijfskunde 

te starten. Deze studie sprak me direct erg aan. De 

dingen die ik leerde, wilde ik graag in een bedrijf 

toepassen. Ik maakte de studie af, werkte vervolgens 

drie maanden in Duitsland en startte in 1985 bij 

Interjute.” Toen Ron er enkele jaren werkte, merkte hij 

dat hij regelmatig verschil van mening had met zijn 

vader. “Ik vond dat het niet lekker liep op die manier. 

Mijn vader was altijd energiek en kordaat - dat is hij 

overigens nog steeds - en wilde zich als selfmade 

man overal mee bemoeien. Hij had altijd een uitge-

sproken mening en dat botste wel eens. Toen ik 32 

was, vond ik het de hoogste tijd om een beslissing te 

nemen. Of ik zou de zaak overnemen, óf ik zou ver-

trekken. Mijn vader had begrip voor mijn standpunt 

en droeg Interjute enige jaren later over, waarmee 

ik algemeen directeur werd. Vóór die tijd deed mijn 

vader de inkoop en de directievoering vanuit zijn 

woonplaats Genève. Die taak nam ik over en Ed werd 

verantwoordelijk voor verkoop en export.”

 

PUUR MAATWERK

Begin jaren tachtig begon de handel in gebruikte 

jute zakken terug te lopen, een logisch gevolg van 

de groeiende vraag naar polypropyleen zakken. 

Tegenwoordig is het merendeel van de zakken ver-

vaardigd van polypropyleen. “De jute zakken maken 

nog maar nauwelijks één procent uit van onze om-

zet. We houden ze ook niet op voorraad” legt Ron uit. 

“Wel houden we grote hoeveelheden polypropyleen 

zakken op voorraad, waarbij het voornamelijk gaat 

om 25- en 50-kg zakken. Dat zijn met name stan-

daardzakken voor het verpakken van onder andere 

tarwebloem, kunstmest en mout. Je kunt die zonder 

risico op voorraad houden, omdat je weet dat er 

altijd wel een keer iemand voor belt. Op verzoek van 

de klant bedrukken we de zakken en sturen die ver-

volgens naar de plaats van bestemming. Daarnaast 

leveren we zakken ook vaak rechtstreeks aan onze 

afnemers, zonder dat ze tussentijds bij Interjute 

worden opgeslagen. Met andere woorden, vanaf de 

bron direct naar eindbestemming. Wil een klant in 

Argentinië twee containers zakken kopen, dan laten 

we die bijvoorbeeld in India maken en verschepen ze 

direct naar San Lorenzo of Rosario. Ed: “Big Bags heb-

ben we veel minder op voorraad. Deze zakken zijn 

namelijk erg specifiek op het gebruiksdoel toegesne-

den. Ze worden behalve voor granulaat, veevoeder 

en kunstmest ook vaak gebruikt voor chemicaliën 

en grondstoffen. Het betreft hier puur maatwerk. 

De Big Bags die hier op voorraad liggen, zijn dan 

ook meestal reeds verkocht en op afroep voor onze 

klanten beschikbaar.

CRUCIALE VRAAG

Het is voor Interjute altijd een uitdaging om de 

bestelde zakken zo snel mogelijk op de plaats van 

bestemming te krijgen. Niets lijkt dan makkelijker 

dan ervoor te zorgen dat je grote partijen zakken op 

voorraad hebt. Volgt er een bestelling, dan kun je de 

zakken zo ‘uit de schappen halen’ en op transport 

zetten. “Je zou willen dat het zo simpel was,” zegt Ed. 

“Vaak weten we van tevoren dat een land jaarlijks 

bijvoorbeeld 100.000 ton kunstmest koopt. Het land 

van bestemming is dus bij ons bekend en wij zorgen 

dat we alvast genoeg zakken op voorraad hebben 

liggen. Wat we echter nog niet weten, is waar vandaan 

die kunstmest geleverd gaat worden. Is dat vanuit de 

Zwarte Zee of vanuit de Baltische havens, dan is de 

kans groot dat wij de zakken mogen leveren, omdat 

we daar goede connecties hebben en natuurlijk 

vanwege onze gunstige geografische ligging. Is het 

echter zo dat Saoedi-Arabië of Egypte de kunstmest 

gaat leveren, dan is het minder vanzelfsprekend dat 

wij de zakken mogen leveren en lopen we de kans dat 

we met die zakken blijven zitten. Een ander verhaal 

is Libië, een land dat tarwebloem uit onder andere 

Europa importeert. Libië is de enige bestemming die 

voor tarwebloem een verpakking voorschrijft, die 

bestaat uit een combinatie van katoen en polypropy-

leen. De cruciale vraag voor ons is: stappen ze over op 

zakken van 100% polypropyleen of niet ? En zo ja, wat 

doen wij dan met de katoen/polypropyleen zakken 

die we op dat moment op voorraad hebben liggen? 

Die raken we nooit meer kwijt, want er is geen enkele 

andere bestemming die vereist dat tarwebloem in 

katoen/polypropyleen zakken wordt verpakt.

ACHTER JE RUG OM

De Europese Gemeenschap is medefinancier van het 

wereldwijde voedselhulpprogramma (World Food 

Programme). Voedsel dat voor een deel in zakken 

wordt vervoerd. Ook hier is het voor Interjute zaak om 

van tevoren zo goed mogelijk in te schatten welke en 

hoeveel zakken ze moeten inkopen. Ed: “De EG wilde 

op een gegeven moment de verpakking normalise-

ren. Die normalisatie zou erg strikt worden. Op een 

dag kregen we een telefoontje uit Parijs; of we wisten 

dat er de volgende dag een vergadering was in Parijs 

over de nieuwe specificaties. In die tijd leverden wij 

zo’n 60% van de totale partijen voedselhulpzakken. 

Ik belde onmiddellijk naar een van de ambtenaren in 

Brussel. De goede man adviseerde mij om aanwezig 

te zijn bij de eerste vergadering van het normalisatie-

comité. Ik ging er samen met een aantal concurrenten 

naar toe. De verbazing bij de reeds aanwezigen was 

enorm toen we daar op hoge poten binnenkwamen. 

Bij het begin van de vergadering bleek dat een Franse 

zakkenproducent al min of meer als voorzitter van het 

comité was aangesteld. Zijn kaartje was al gedrukt. Of 

er iemand tegen was? Toen gingen zes handen achter 

in de zaal omhoog. Jammer genoeg waren dat al-

lemaal zakkenhandelaren uit België en Nederland en 

die hadden tezamen uiteindelijk te weinig stemkracht 

in de vergadering, omdat ze maar twee landen verte-

genwoordigden. De producenten werden vertegen-

woordigd door meer zuidelijke landen zoals Frankrijk, 

Spanje, Portugal en Griekenland. Het mooiste was 

dat die producenten eerst zakken moesten maken, 

en dan pas konden leveren. In zo’n geval ben je vaak 

te laat voor de praktijk en bovendien zijn die zakken 

bijna twee keer zo duur. Bij voedselhulp is dat vrijwel 

ondoenlijk, want dan moet je er binnen pakweg twee 

weken staan met je partij zakken. Normaal gesproken 

zouden wij als zakkenhandelaren Chinese of Indische 

zakken verkopen aan de voedselhulp, maar daar werd 

dus op deze manier een stokje voor gestoken door de 

Europese zakkenproducenten. Er gebeurde dus van 

alles achter je rug om. Het vreemde was ook dat de 

zakken - bestemd voor melkpoeder en gemaakt van 

papier - niet werden meegenomen in de valproeven. 

Ik stelde voor om over te gaan op polypropyleen 

zakken, want papieren zakken scheuren als ze op de 

grond vallen. En melkpoeder is een heel grote markt. 

Maar blijkbaar was er een enorm sterke papierlobby. 

Mijn voorstel werd namelijk zonder meer afgewezen.” 

POLITIEK GETINTE BESLISSINGEN

Behalve met onverwacht veranderende regelgeving 

zoals de hiervoor beschreven perikelen rond de 

Europese normalisatie van zakken, wordt Interjute ook 

regelmatig geconfronteerd met protectionistische 

maatregelen. “Ik heb best begrip voor maatregelen 

die de nationale economie van een land naar een 

hoger plan moeten tillen,” zegt Ron, “maar je hebt vaak 

niet eens de gelegenheid om te kunnen reageren. Zo 

was er eens een antidumpingheffing – verhoogde 

invoerrechten - op zakken uit het Verre Oosten. Zoiets 

is vaak al in kannen en kruiken voordat je er nog maar 

iets over hebt gehoord. Brussel is daar erg goed in. Of 

je krijgt de nieuwe regelgeving toegestuurd en de vol-

gende maand gaat hij al in. Als je weet dat sommige 

trajecten van order tot levering drie maanden in be-

slag nemen, dan begrijp je dat wij dan een probleem 

hebben. Inmiddels is de hele antidumpingheffing 

teruggedraaid, maar die situatie heeft jaren geduurd. 

Voor China ging het toen over 92%(!) extra invoer-

rechten terwijl daarmee een productie in Europa werd 

beschermd, die toen al veel te duur was en op haar 

laatste benen liep. Gelukkig gaan heel veel van onze 

zakken in transito, en blijven zodoende gevrijwaard 

van invoerrechten. Een buitenstaander heeft er geen 

idee van hoeveel van dit soort politiek getinte beslis-

singen ons vak beïnvloeden. Voorbeelden te over. Zo 

kun je hebben dat een land van bestemming in Afrika 

van de ene op de andere dag de invoerrechten met 

20% verhoogt. Interjute kan dan een kruis zetten door 

dat land, want je bent in één klap niet meer concur-

rerend met de lokale producenten.”

ENORME VERANTWOORDELIJKHEID

Zoveel landen, zoveel regels. Dat betekent voor 

Ron en Ed dat ze constant op hun hoede moeten 

zijn. Want ze beloven hun klanten steevast dat ze 

gegarandeerd op de afgesproken tijd zullen leveren. 

Beloftes die ze uiteraard altijd willen nakomen. Ed: 

“Tijdens een transport kan alles op rolletjes lijken 

te lopen en dan krijg je opeens te horen dat de 

goederen bij de douane worden aangehouden. De 

documenten zouden niet in orde zijn. Hoewel je daar  

zelf de hand niet in hebt, houden klanten je dan aan 

de afspraak dat de zakken op tijd geleverd zouden 

worden. Om dit soort verrassingen enigszins te kun-

nen beperken, vragen we altijd ruim van tevoren na 

wat we überhaupt gaan vervoeren en wat voor do-

cumenten je nodig hebt. Wij gaan dus nooit zomaar 

rijden of varen onder het mom van: het ging vorige 

keer ook zo. Een zakkenkoper heeft namelijk geen 

boodschap aan documenten; die zorg nemen wij 

hem immers uit handen.” Ron: “Natuurlijk hebben wij 

een enorme verantwoordelijkheid. Wij doen beloftes 

aan onze afnemers en zijn daarbij voor een groot deel 

afhankelijk van externe factoren, zoals leveranciers 

van zakken, douane, maar ook de weersomstan-

digheden en conflicten tussen landen. Je moet wel 

realistisch blijven. Als iedereen je in de steek laat, dan 

is je belofte ook niets waard. Wij schatten dan ook 

steeds in - gebaseerd op ervaring - wat het risico is. 

We houden indien mogelijk altijd een weekje tijd in 

de achterzak, voor het geval er iets fout gaat bij de 

leverancier of met het schip. Maar het kan ook zijn dat 

én de leverancier én het schip een week vertraging 

oplopen. Dan heb je pech. Heeft het schip van de 

klant toevallig ook een week vertraging, dan heb je 

natuurlijk weer geluk. Maar er zijn trajecten, waarbij je 

de adem inhoudt.”

MEER BEGRIP

Ron en Ed zouden het risico dat ze bij hun orders 

lopen, kunnen omslaan in een toeslag op de prijs van 

een zak. Toch werkt dit niet zo bij Interjute. Ron: “We 

hebben wel eens een schadeclaim gehad en dat loopt 

dan gelijk in de papieren. De laatste jaren merken we 

overigens wel dat onze klanten meer begrip kunnen 

opbrengen als iets een keertje buiten onze invloed 

niet vlekkeloos verloopt. Want wat wij doen, doen zij 

in principe ook. Ze hebben ook een aantal lopende 

zaken onder handen, ze hebben ook een schip en 

betrekken bijvoorbeeld kunstmest van een leverancier 

die wel of niet op tijd is. Ze begrijpen best dat wanneer 

wij drie containers op een containerschip boeken, wij 

dat schip niet in de hand hebben, terwijl als zij een vol-

ledig schip charteren, het in feite ‘hun schip’ is.  

ZWIJGEN IS GOUD

Zoals in nagenoeg alle branches vinden klanten het 

meestal niet meer dan normaal, dat orders goed 

en tijdig worden afgehandeld. ‘Dat hoort zo, dat is 

Interjute volgens afspraak aan ons verschuldigd.’ 

Hoewel het begrip bij klanten merkbaar is gegroeid, 

komt het toch nog af en toe voor dat ze op hun 

achterste poten gaan staan als er onverhoopt eens 

iets misloopt. Ed: “In de tijd dat ik bij Interjute werk, 

heb ik geleerd hoe belangrijk het is om soms je 

mond te houden. Want mensen van verschillende 

achtergronden, nationaliteiten en culturen hebben 

zulke specifieke omgangsvormen, dat het je duur 

komt te staan als je daar geen rekening mee houdt. 

Je moet je altijd heel bescheiden opstellen. Arend zei 

wel eens: ‘Je bent niet meer dan een knoop aan een 

jas, als je dat überhaupt al bent.’ Ik heb dan ook in al 

die jaren geleerd dat het beter is om af en toe een 

pas op de plaats te maken. We kunnen een situatie 

snel inschatten en hebben dan ook bijna altijd een 

antwoord klaar. Toch blijkt heel vaak dat zwijgen 

inderdaad goud is. Je dreigt soms te vergeten dat 

die mensen onder de stress zitten. Zij zitten met een 

schip dat bij vertraging duizenden euro’s per dag 

kost, wat natuurlijk in geen verhouding staat tot de 

veel lagere waarde van de zakken. Relativeren is in 

onze business dan ook een groot goed.”

 

ENORM ONDERSCHEIDEND

Ron beaamt het verhaal van Ed. “Je handelt in zakken 

maar altijd mét mensen. Daar zijn wij ons te allen 

tijde van bewust en we hopen ons daardoor ook 

positief te onderscheiden van onze concurrenten. 

We hebben heel veel vakkennis, een bulk aan erva-

ring, een uitstekend inschattingsvermogen van wat 

wel en wat niet kan maar bovendien weten we hoe 

we met onze relaties om moeten gaan. In de loop 

van de jaren hebben we veel geleerd. We hadden 

vroeger een vrij uitgesproken zwart-wit mentaliteit. 

Het was of goed of slecht wat de klant zei. We zijn 

gaandeweg meer grijs geworden en hebben ervaren 

dat je daardoor een veel betere relatie met je klanten 

opbouwt. Om een voorbeeld te noemen: Als een 

klant zegt dat de geleverde zakken te klein zijn, 

kun je reageren door te zeggen dat hij ze - conform 

contract - te klein heeft besteld. Zo zouden wij 

vroeger antwoorden. Tegenwoordig denken we: Die 

klant heeft een probleem. Hoe lossen we dat op zo’n 

manier op, dat we achteraf allebei tevreden zijn? Wat 

meespeelt, zijn de vaak wezenloos grote bedra-

gen waar het om draait als er gevolgschade wordt 

geclaimd. Stel je levert iets in Hamburg. Je bent, 

om wat voor reden dan ook, een paar uur te laat. 

Twaalf man kadepersoneel staan vier uur te wachten, 

containers kunnen niet gelost worden, vrachtwa-

gens staan stil en de fabriek die de goederen verder 

verwerkt kan niet vooruit. Dan krijg je vervolgens 

een factuur waarvan je achterover valt: vier uurtjes 

te laat kosten je 10.000 euro, terwijl je er 2.000 euro 

op verdient. Dan is de lol er gauw af. Je hebt dan 

totaal geen zin meer om nog gezellig te doen en het 

vergt veel zelfbeheersing om dan niet te heftig te 

reageren. Als je het op zulke momenten toch nog tot 

een goed einde brengt, is dat een vaardigheid die je 

bedrijf enorm onderscheidend maakt.”

GOED GESCOORD

Wie zaken doet over de hele wereld, moet ervoor 

zorgen dat hij overal goede connecties heeft. 

Waar dat mogelijk was, opende Interjute dan ook 

nevenvestigingen. Zo was er van 1990 tot 2003 een 

kantoor van Interjute in Moskou. Ook in Frankrijk is 

Interjute meer dan tien jaar actief geweest met een 

eigen fabriek waar zakken werden bedrukt en een 

eigen kantoor. Als gevolg van marktontwikkelingen 

zijn deze vestigingen gesloten. “We doen ons best 

om overal mensen te hebben, maar de wereld is 

enorm groot,” vertelt Ed. “Behalve onze hoofdves-

tiging in Hulst hebben we een vestiging in Cadiz, 

Spanje. In Boekarest hebben we iemand die bij ons 

in vaste dienst is. We hebben een netwerk van agen-

ten dat zich uitstrekt van Zuid-Amerika tot Noord-

Afrika. Dat is allemaal goed te behappen, maar we 

hebben ook afnemers in gebieden waar je niet even 

zelf naar toe kunt rijden en waar je geen agent op af 

kunt sturen als zaken mis dreigen te gaan. Neem bij-

voorbeeld Oost-Afrika. Dat is een bestemming waar 

op het moment heel veel kunstmest naar toe gaat. 

Het betreft hier overheidstenders en die worden op 

een gegeven moment gesubtendered. De tenders 

die worden uitgegeven zijn schepen van 25.000 ton 

en dat gaat soms in series van drie keer. Zodra het 

schip met 25.000 ton kunstmest arriveert, moeten 

daar zakken klaarstaan, want de kunstmest wordt 

op de kade opgezakt. De zakken worden direct ver-

scheept vanuit het Verre Oosten. Onze positie in de 

Oost-Afrikaanse regio is door ervaring en mond-tot-

mondreclame inmiddels zeer sterk geworden. Mede 

daaraan hebben wij het te danken dat we tijdens 

deze campagne zo’n 80% gedaan hebben van 

alle zaken die er waren, dus we hebben heel goed 

gescoord. Natuurlijk is het bij zulke grote projecten 

van enorm belang dat je je leveranciers volledig in 

vertrouwen kunt nemen.”

EEN BUITENKANSJE

Hoewel bij Interjute op gezette tijden de spanning te 

snijden is, wordt er doorgaans uiteindelijk opgelucht 

ademgehaald. De vijftig jaar ervaring die Interjute 

inmiddels in portefeuille heeft, zorgt ervoor dat de 

zaken over het algemeen gesmeerd lopen. 

Soms zijn er onverwachte meevallers. “Het kan 

gebeuren dat je met een flinke voorraad zakken zit 

die je niet kunt gebruiken voor het oorspronkelijke 

doel, omdat er bijvoorbeeld andere zakken worden 

voorgeschreven of een order om een of andere 

reden niet door kon gaan. Als zich dan een waters-

nood aandient, hoe triest dat ook is voor de mensen 

die het betreft, dan is dat een gelegenheid om van je 

overtollige voorraad af te komen. Zo raakten we tij-

dens de overstromingen in Duitsland van een aantal 

jaar geleden, in een mum van tijd vijf miljoen zakken 

kwijt, die nutteloos in onze loodsen lagen,” weet Ron 

zich nog als de dag van gisteren te herinneren. Een 

onvergetelijk verhaal was toen iemand belde die 

15.000 ton kunstmest in China had gekocht. Ron: “De 

kunstmest moest binnen drie weken weg, maar de 

man kon niet aan zakken komen. Wij zijn vervolgens 

al onze leveranciers langs gegaan. Op een gegeven 

moment konden wij 300.000 zakken kopen bij een 

bedrijf in China. Achteraf bleek dat hetzelfde bedrijf 

te zijn als dat waar de man zijn 15.000 ton kunstmest 

had gekocht. Zo werden wij tussenpersoon zonder 

dat wij daar zelf moeite voor hadden hoeven doen. 

Een buitenkansje dat je zelden tegenkomt.” 

VAN LEVENSBELANG

Terugkijken is geen kunst. Vooruitkijken is dat des 

te meer. Ook voor een bedrijf als Interjute is het van 

levensbelang om plannen te maken voor de toekomst 

en te voorkomen dat je door de tijd wordt ingehaald. 

Ed: “Ron en ik hebben ons traject voor de toekomst al 

uitgestippeld. Eigenlijk zijn we daar ongemerkt voort-

durend mee bezig. Dat moet je wel, want de markt 

verandert en daarmee de vraag naar producten. De 

behoefte aan kleine zakken, die de basis vormen van 

onze business, neemt in Europa af. Dan heb je nog 

twee opties. Je kunt naast je basisproduct andere 

producten maken óf je gaat op zoek naar andere 

markten. Die laatste optie heeft bij ons prioriteit, 

omdat de zakkenhandel altijd de basis is geweest van 

ons bedrijf. We zoeken het dus in andere markten. Die 

markten liggen wél steeds verder weg. Je komt dan in 

een heel andere wereld terecht. Levering aan Spanje 

of Frankrijk is heel iets anders dan levering aan Zuid-

Amerika of West-Afrika. Zo heb je een ander risicopro-

fiel, andere klanten en ander debiteurenbeheer. Wat 

we ook van plan zijn, is het nóg meer benadrukken 

van onze sterke kanten, zoals het supersnel beleveren 

van heel moeilijke bestemmingen. Belt er bij wijze van 

spreken iemand die over tien dagen 400.000 bedrukte 

zakken nodig heeft in Novorossiysk, dan regelen wij 

dat. Er is niemand anders die dat kan.”

KRACHTEN BUNDELEN

Interjute bestaat inmiddels vijftig jaar. Een reden 

voor een groot feest. Ed en Ron: “Wij werken beiden 

al meer dan twintig jaar bij het bedrijf dat Arend 

Wessels anno 1958 startte. We hopen allebei dat 

Interjute de honderd jaar haalt. Het zoeken naar 

nieuwe markten is op dit moment nog steeds de lei-

draad bij het uitstippelen van de toekomst. Maar het 

is ook goed denkbaar dat bedrijven uit de zakken-

branche zich verenigen en hun krachten bundelen. 

Twee weten nog steeds meer dan één. Hoe dan ook, 

wij doen ons uiterste best om Interjute zo lang mo-

gelijk te continueren en kijken met grote interesse 

naar wat de toekomst ons brengt.”

EDWARD (MIDDEN) EN RON WESSELS AAN HET ROER.


