De geschiedenis van bedrijven die tenminste
50 jaar in Westland gevestigd zijn

Geworteld in Westland beschrijft de geschiedenis van familiebedrijven
die minstens 50 jaar in Westland gevestigd zijn. Bedrijven die door vorige
generaties zijn opgericht, voortgezet door jongere generaties en in de loop der
tijd stevig geworteld zijn in de Westlandse samenleving. Zij hebben Westland
op de kaart gezet. Graag willen we door middel van dit project deze bekende
en soms ook minder bekende bedrijven voorstellen.
De geschiedenis wordt op diverse manieren uitgewerkt: in een boek, een
bedrijfsfilm, een expositie en in Groot Westland.
Geworteld in Westland inhoudelijk
» Het boek verhaalt over het verleden, het heden en werpt een blik op de
toekomstvisie van de jongste generatie bedrijfsleiders. Optioneel kan het boek
een persoonlijk tintje krijgen, zodat het een uitermate geschikt geschenk is
voor zakenrelaties, familie, medewerkers, vrienden en kennissen.

» De bedrijfsfilm is te gebruiken op uw website.
» In Groot Westland wordt een korte versie geplaatst van de
geschiedenis die volledig in het boek beschreven zal staan.
» Het Historisch Archief Westland zal de bedrijfsgeschiedenis
een plek geven op hun website.
» Het Westlands Museum zal een expositie over de bedrijven
organiseren.
Deelname
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit project?
Neem dan contact op met Jan-Willem van den Beukel,
tel. nr. 06 – 41 70 69 41 of mail naar
jwbeukel@geworteldinwestland.nl.
Meer informatie op www.geworteldinwestland.nl

Een typemachientje op de veilingkar
1966

Dave van der Meer Bloemen B.V.

Jaap van der Meer (1942) erfde zijn handelsgeest van zijn grootvader, opa Van Geest. Jaap
hielp als kind zijn eigen vader graag in de tuin,
maar voelde er niets voor om het bedrijf over
te nemen. Gelukkig had hij de vrijheid te kiezen
voor het werk dat hij wilde. Op zijn zeventiende
trad hij in dienst bij Gondrand, een Zwitserse
expediteur, die gespecialiseerd was in het in- en
uitklaren van bloemenzendingen. Gondrand had
een kantoor bij de Coöperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling (CCWS) in Honselersdijk en verzorgde de benodigde grenspapieren
voor de bloemenhandel. Bloemen mochten niet
per auto uitgevoerd worden, maar alleen per
trein, boot of vliegtuig. Jaap startte als jongste
bediende en werkte tot aan zijn diensttijd als
assistent expediteur. Gondrand had hem echter
dringend nodig en zorgde ervoor dat Jaap twee
maanden voordat hij zou afzwaaien terug kon
keren in het bedrijf. Jaaps chef was vertrokken
en het bedrijf zat dringend om hem te springen.
Zo trad hij in december 1962 weer in dienst van
Gondrand, waar hij tot 1 oktober 1964 werkte.
Jaap: “Omdat ik meer wilde verdienen, trad ik in
dienst bij een bloemenexporteur als verkoper en

reisde regelmatig door Duitsland. Zo kwam ik in
aanraking met de heer Ferrari. Een fransman die
een groothandel dreef in Frankfurt. Hij zocht een
zakenpartner en stelde mij voor om samen met
hem een bedrijf op te zetten. Als ik niet zou toehappen, dan zou hij een ander zoeken. Ik besloot
het er op te wagen.”
Jaap moest hemel en aarde bewegen om een
bloemenexportvergunning te krijgen. Die vergunning moest aangevraagd worden bij het
Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemisterijproducten. Het bestuur van de groothandel
bestond uit Rijnsburgers en Aalsmeerders. Jaap
was de eerste Westlander die een exportvergunning aanvroeg. Om die te verkrijgen moest je
aan flink wat voorwaarden voldoen: de Middelbare Tuinbouwschool moest zijn doorlopen of
je moest voldoende praktijkervaring bezitten, je
moest kredietwaardig zijn, in het bezit zijn van
een Middenstandsdiploma en je talen beheersen.
Gelukkig had Jaap voldoende ervaring en was hij
in het bezit van een Middenstandsdiploma. De
felbegeerde vergunning werd ondertekend door
de heer Prenger en op 1 maart 1966 was het

Meer info op www.geworteldinwestland.nl of zie
facebook.com/geworteldinwestland / twitter @GeworteldinWL

eerste bloemenexportbedrijf van het Westland geboren: ‘Ferramé Bloemenexport’. Twee
dagen later ging de eerste zending de deur uit.
Tot 1968 was hij de enige Westlandse bloemen
exporteur. Jaap had vele contacten, ook in
Aalsmeer waar hij soms ook wel handel kocht.
De ervaring had hij opgedaan bij de exporteur
waar hij eerder had gewerkt. Jaap: “Het werk
was veelzijdig, want naast de verkoop en inkoop deed ik in het begin alles zelf. Het was de
bedoeling dat we een box huurden, maar deze
was nog niet klaar. Ik zette gewoon een typemachientje op een veilingkar totdat de werk
ruimte klaar was. De eerste paar weken pakten
we de bloemen in een hoek van de veiling om.
Toen de box klaar was hadden we ‘een soort
apenhok van gaas’ voorzien van verwarming,
een telefoontoestel, een koelcel en een zelfgemaakte kantoorruimte.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Dave van der
Meer Bloemen B.V.? Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in Westland’,
dat in het najaar van 2016 wordt uitgegeven.

