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WAAR ABRAHAM 
DE MOSTERD HAALT
De kans is groot dat u al eens mosterd van Camp’s hebt 
gegeten. Alleen weet u het waarschijnlijk niet, omdat hij 
verwerkt zat in een pot mayonaise van een groot merk. 
Of omdat u zich geen vragen stelt bij het stukje augurk 
op uw nieuwjaarstoastje. Met Ben Decock aan het roer 
waait een nieuwe wind door het bedrijf, dat al in 1905 

werd opgericht door Louis Van Camp.   
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Je kunt het nieuwe gebouw van 
Camp’s in Oudenaarde misschien 
nog het best omschrijven als een uit 
de kluiten gewassen abdij from outer 
space. En dan zitten we er nog niet 
eens zo ver naast, want Ben Decock 
werd geïnspireerd toen hij de abdij 
van Orval bezocht. ‘In die brou-
werij staat efficiëntie niet centraal. 
De oplage van het bier wordt zelfs 
bewust gelimiteerd. Er wordt net 
genoeg geproduceerd om de negen 
overgebleven paters en de infrastruc-
tuur te onderhouden. De overblij-
vende winst gaat naar goede doelen. 
Omdat schaalvergroting en effici-
entie niet de heilige graal zijn, is de 
sfeer er helemaal anders. Ik denk dat 
dat belangrijk is als je voeding pro-
duceert. Schaalvergroting gaat vaak 
gepaard met ontzieling, denk maar 
aan de grote slachthuizen en de bijbe-
horende uitwassen. Ik geloof dat die 
ontzieling een invloed heeft op smaak 
en gezondheid.’ 
Daarom koos Ben er samen met de 
architecten voor om geen typisch 
industrieel gebouw neer te zetten. 
‘Zo’n grijze blokkendoos zonder 
ramen zou veel kostenefficiënter zijn, 
maar de mensen die erin werken heb-
ben geen idee of het dag of nacht is. 
Aan de achterkant van het gebouw 
hebben we grote ramen geplaatst, 
met zicht op het natuurgebied. Zo 
houden we voeling met het seizoen.’

WINTERSLAAP
Voor de passage van Ben verkeerde 

de firma tientallen jaren in een win-
terslaap. Er stonden geen opvolgers 
klaar om de derde generatie Van 
Camp af te lossen. Broers Albert 
en Robert waren als tieners hals-
overkop in het bedrijf gerold, na de 
plotse dood van hun vader. ‘Robert 
wou eigenlijk automechanieker wor-
den, maar hij heeft vijftig jaar lang 
mosterd en pickles gemaakt. Hij is 
er ook echt van beginnen te houden, 
we gebruiken nog altijd zijn recepten. 
Broer Albert deed de verkoop. Toen 
ik hier aankwam in 2011 waren de 
broers op pensioenleeftijd gekomen. 
Ze wilden hun fabriek niet overlaten 
aan een concurrent, dus ze waren 
stilletjes aan het uitbollen: hun laat-
ste personeelslid, de chauffeur, ging 
bijna met pensioen. Ze hadden geen 
investeringen meer gedaan de laat-
ste tien jaar. Toen ik over de fabriek 
hoorde, ben ik met hen gaan praten. 
Ik heb ze kunnen overtuigen om nog 
even verder te doen, zodat ze mij het 
vak konden leren.’
Dat er in al die jaren niet werd geïn-
noveerd, betekende niet de onder-
gang van het bedrijf, maar net de 
sterkte. In de periode waarin voed-
seltechnologie hoge toppen scheerde 
en smaakversterkers, kleurstoffen, 
bewaarmiddelen en andere addi-
tieven hun intrede deden, bleven de 
broers Van Camp rekenen op hun 
kennis en kunde om hun potten 
zuurwaren en mosterd te produce-
ren. ‘Onze recepten voor mosterd en 
pickles zijn ongewijzigd sinds 1905. 

Dat betekent dat er in onze mos-
terd veel meer mosterdzaad zit dan 
in de meeste commerciële mosterd. 
De huidige Europese regelgeving 
zegt dat je een product mosterd mag 
noemen als er 15% mosterdzaad in 
te vinden is. Mosterd maken met 
zo’n laag percentage mosterdzaad is 
natuurlijk stukken goedkoper, maar 
het levert slappe mosterd op, zowel 
qua smaak als qua textuur. En wat 
doe je dan? Om dat recht te trekken 
moet je smaakversterkers en verdik-
kingsmiddel toevoegen. Dat hebben 
de broers Van Camp nooit gedaan en 
ook ik krijg zoiets niet over mijn hart.’

KORTEKETENMOSTERD
Ben leidt ons langs grote rode silo’s 
vol met mosterdzaad, uit Canada en 
Oekraïne. ‘Mosterdzaad kan perfect 
groeien in België of Nederland, maar 
het brengt weinig op per vierkante 
meter’, verklaart Ben. ‘Dus verplaatst 
de teelt zich steeds verder. Een van 
onze dromen is om een boer van hier 
te overtuigen om mosterdzaad aan te 
planten. We zouden daar zonder pro-
bleem wat meer voor betalen. Want ik 
ben ervan overtuigd dat er ook klan-
ten zijn die de meerwaarde inzien en 
bereid zijn om meer te betalen voor 
korteketenmosterd.’
Door hun authentieke en betrouw-
bare producten is Camp’s al jarenlang 
een sterk merk binnen de industrie. 
‘We leveren aan bijna alle sauzenfa-
brikanten in België. Zij moeten ook 
alle additieven die hun toeleveran- »
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ciers toevoegen op hun verpakking 
zetten. Hoe minder die toeleveran-
ciers erin stoppen, hoe minder er op 
hun etiket staat. En hoewel Camp’s 
al honderd jaar een bekende naam 
is in de sector, zijn we nog steeds vrij 
onbekend in kleine verpakkingen. 
Het verhaal van onze lokale en kwali-
teitsvolle producten blijft grotendeels 
onontdekt en dat willen we nu graag 
veranderen, nu we voelen dat mensen 
opnieuw interesse hebben voor opge-
legde groenten.’

ZURE BOLLEN
Als we aan de bakken komen waar 
de groenten op azijn liggen die in de 
pickles zullen terechtkomen, wordt 
Ben lichtjes lyrisch. ‘Wij maken echt 
de beste pickles. Echt waar, dat durf 
ik te zeggen. Wij krijgen vaak brieven 
van klanten vol lof over onze pickles. 
Soms is iemands vaste verkooppunt 
gesloten en vragen ze waar in de 
streek ze de pickles nog kunnen krij-
gen. Er zijn weinig mensen die pickles 
eten, maar zij die het eten, eten er véél 
en zijn gehecht aan hun merk. Onze 
pickles zijn apart. Het is meer een 
bijgerecht dan een saus door de vele 
stukjes groenten. En hoewel pickles 
alsmaar zoeter worden, zijn die van 

ons nog echt zuur. Als je er een soep-
lepel van eet, krijg je het warm. Het 
doet mij dikwijls denken aan een gele 
Bonbon Napoleon. Dat laatste hartje 
dat zo écht zuur is, daar krijg je het 
ook zo warm van.’ 
Ben opent een bak waar grote, kleine 
en kromme augurken broederlijk 
naast elkaar liggen in het pekelbad. 
‘Bij wijn accepteren we dat elk jaar 
anders is, maar bij augurken ver-
wachten we dat ze altijd uniform zijn. 
In realiteit is dat natuurlijk niet zo, 
dus worden er veel augurken wegge-
gooid, wat zonde is. En om de smaak 
te uniformiseren, wordt alles vol zout 
en suiker gestopt. Het is net leuk om 
te proeven dat de augurk van de ene 
boer anders smaakt dan die van de 
andere boer. Dat is terroir. Gelukkig 
begint het bewustzijn wel te komen: 
deze ongelijke augurken leggen we 
op voor Cru. Die winkelketen kiest 
er expliciet voor om met een mengel-
moes aan groottes te werken, zodat er 
minder verspilling is.’

FERMENTEREN
In de begindagen van Camp’s, rond 
1900, kwam de zure smaak van de 
augurken door een spontane verzu-
ring: de ontwikkeling van melkzu-

ren. ‘Op een bepaald moment werd 
overgeschakeld op azijn, omdat het 
proces op die manier makkelijker te 
controleren werd. Maar nu merken 
we dat het fermenteren weer hele-
maal terug is. Mensen willen graag 
wat levend eten toevoegen aan hun 
voedingspatroon, omdat het belang 
van een gezond microbioom ook van-
uit de wetenschap steeds meer wordt 
benadrukt. Daarom onderzoeken we 
nu of we opnieuw gefermenteerde 
groenten in ons assortiment kunnen 
opnemen.’ 
Meer gefermenteerde groenten, 
nieuwe recepten uitproberen, lokale 
augurken vinden: Ben heeft einde-
loos veel dromen voor zijn bedrijf. 
Het is duidelijk dat hij nog geen spijt 
heeft van zijn carrièreswitch. ‘Mijn 
vorige leven bestond uit cijfers, com-
puters, bureauwerk en presentaties 
geven. Heel abstract en intellectueel. 
Vanaf de eerste dag dat ik hier bin-
nenkwam, wist ik: dit wil ik doen. 
Het is twee keer zo hard werken als 
vroeger en ik verdien maar de helft, 
maar je bent met iets eerlijks bezig, en 
dat is zo belangrijk.’

EINDE

‘ER ZIJN WEINIG MENSEN DIE PICKLES ETEN, MAAR ZIJ DIE HET ETEN, 
ETEN ER VÉÉL EN ZIJN GEHECHT AAN HUN MERK’
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