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Economie & Bedrijven

In 2008 sloot de fabriek van Jonker Fris in 
Heusden de deuren en ook Koeleman 
verdween als merk langzaam uit het 
zicht. HAK bleef alleen over. Eind 2005 
vertelde Van Bemmelen tegen Betten 
Beursmedia dat Neerlands Glorie een 
bedrijf moest worden van zo’n tien tot 
twaalf merken met een omzet van €500 
tot €600 miljoen. Maar de jaren daarna 
veranderde er nagenoeg niets. Omzet en 
overnames bleven achter. In 2008 zei van 
Bemmelen hierover tegen FEM Business: 

“De termijn die we daarvoor hebben 
gesteld, is ongeveer vijf jaar. We zijn nu 
halfweg. We hopen dat we meer goede 
acquisities kunnen doen. Er worden ons 
wel bedrijven aangeboden, maar in bijna 
alle gevallen voldoen die niet aan onze 
doelstellingen.” 

Sterke merken
Daar bedoelde Van Bemmelen mee: ster-
ke merken die een goede reputatie heb-
ben maar een paar jaar niet zijn onder-
houden, zoals hij vertelde in een inter-
view met VMT in 2007. In datzelfde 
interview noemde hij Douwe Egberts een 
van de mooiste Nederlandse merken, 
maar ook Pickwick en Appelsientje 
omschreef hij als parels. Geen van deze 

edelstenen wist Neerlands Glorie – dat 
valt onder participatiemaatschappij 
NPM-capital – binnen te slepen. In 2010 
geeft Van Bemmelen in het Financieele 
Dagblad toe dat het niet is gelukt met 
Neerlands Glorie een portfolio van 
Nederlandse foodmerken op te bouwen. 
“Multinationals houden te veel vast aan 
hun lokale merken.” Anno 2012 vroeg 
VMT hem nogmaals hoe de vlag erbij 
hangt.

Neerlands Glorie wilde naast HAK meer 
typisch Nederlandse merken aantrek-
ken zo werd bekend in 2005. Dit is niet 
gelukt, hoe komt dat?
Van Bemmelen: “Neerlands Glorie was 
en is nog steeds in beginsel een overtui-
ging, later werd het ook een juridische 
entiteit waaronder bedrijven gehangen 
konden worden. Vanuit die oorspronke-
lijke overtuiging hebben we in de loop 
der jaren diverse typisch Nederlandse 
merken aangetrokken. Denk onder meer 
aan de merken Van Dobben, Kwekke-
boom, Willy Dokter gehaktballen. Deze 
zijn alleen om diverse zakelijke redenen 
niet ondergebracht bij de entiteit Neer-
lands Glorie. Hetgeen bevestigt dat het 
onderbrengen van bedrijven onder Neer-
lands Glorie als entiteit nooit een doel op 
zich is geweest. ”

Zijn er nog kansen typisch Nederlandse 
merken in te lijven?
Van Bemmelen: “In algemene zin is het 
antwoord hierop: ja. Zoals iedereen ech-
ter weet worden de slagingskansen van 
interessante overnames door veel ver-
schillende factoren bepaald.”

Neerlands Glorie zette met het groten-
deels stoppen van productie voor priva-
te label ¤30 miljoen aan omzet op 
straat,  vertelde vertrekkend directeur 
Van Ginkel. Nu is de omzet van HAK 
flink toegenomen, maar kan het bedrijf 
weer op het pre-private label niveau 
komen?
Van Bemmelen: “Het omzetniveau uit 
2005 is geen doel op zich. Het gaat pri-
mair om het uitbouwen van onze markt-
positie tegen het rendement dat wij als 
eigenaren voor ogen hebben.”

Kan HAK als enige bedrijf in de stal van 
Neerlands Glorie zelfstandig blijven 
voortbestaan? Welke verdere strategi-
sche plannen liggen er voor HAK in het 
verschiet?
Van Bemmelen: “HAK is een sterk bedrijf 
dat goed zelfstandig kan blijven voortbe-
staan, dat hebben we de afgelopen jaren 
bewezen. Op onze gedetailleerde strate-
gische plannen kunnen en willen we niet 
verder ingaan.”

HAK werd in 2005 overgenomen door Neerlands Glorie van Carel 

van Bemmelen. Het doel toen was om zoveel mogelijk 

kroonjuwelen uit de Nederlandse voedingsindustrie onder de 

vlag van Neerlands Glorie onder te brengen. Na HAK kwamen 

nog Jonker Fris en Koeleman. Daarna bleef het angstvallig stil.  

Is van Bemmelens missie mislukt? 

De missie van Neerlands 
Glorie

‘Het omzetniveau van 2005  
is geen doel op zich’

Maurice de Jong

HAK is een sterk bedrijf dat zelfstandig kan blijven 
voortbestaan binnen Neerlands Glorie, aldus Carel van 
Bemmelen. 
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