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Voorwoord

75 jaar

Dit boek staat symbool voor 75 jaar ondernemerschap, met alle
facetten die daarbij horen. Het begint als een familiekroniek met
dagboekfragmenten van een jonge Jan Oudendijk die zijn eerste
stappen als bloemenhandelaar zet in oorlogstijd. In vogelvlucht
nemen we u mee naar verdere ontwikkeling en geven we een
kijkje in wat ons bewogen en geïnspireerd heeft. Welke dromen
we waargemaakt hebben en welke uitdagingen we zijn aangegaan. Hoeveel plezier we hebben beleefd en hoe we moeilijk
heden het hoofd hebben geboden. Bewogen jaren waarin succes
en tegenslag elkaar afwisselen en soms ook hand in hand gaan.
Maar waarin daadkracht, pioniersgeest, integriteit en vertrouwen
in de toekomst steevast de rode draad vormen.
Aan het woord komen de medestrijders die Oudendijk als
bedrijf groot hebben gemaakt, inzet hebben getoond en hun
energie hebben gegeven. Zij vormen de sleutel tot het succes.
Maar ook relaties, collega ondernemers en leveranciers die hun
visie geven over ontwikkelingen in de sierteelt en hun ervaringen met Oudendijk als bedrijf in het bijzonder.

Niek Oudendijk
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1945-1965

Jeugdjaren

Dagboekfragmenten

“Ook de avondschool ging
vanavond weer door en wel
tot half negen, want in Haarlem
moeten ze om 9 uur binnen zijn.”
3 maart 1943
Deze dag was voor mij wel een bijzonder gelukkige,
aangezien ik vrijstelling voor Duitsland gekregen
heb. Ik ben op bezoek geweest bij de directeur van
het arbeidsbureau, leek mij wel een geschikte knaap.
Vanavond vertelde ook Dorenbos nog dat ik niet
naar Duitsland hoef vanwege de bosbrandweer “laat
ie glimmen”. Ook de avondschool ging vanavond
weer door en wel tot half negen, want in Haarlem
moeten ze om 9 uur binnen zijn. Daarna heb ik nog
even met Dini staan bomen. Zo, de klok van de Santpoortse kerk slaat juist 11 uur, dus kinderenbedtijd.
Now I hope you sleep very well. Good night!!!

4 maart 1943

Aardbeien plukken
op de kwekerij
in Driehuis.
Cijferlijst van de
Tuinbouwschool
in Aalsmeer

12

Wederom een dag vol sensatie, 28 Tommy’s vliegen
langs de gehele kust op een behoorlijke hoogte, na 10
min een kort maar hevig gekreun, waarvan ik hoorde
van de fam. Lij dat Rotterdam gebombardeerd was,
voorn. de werf Wilton. Ook gedurende bijna de gehele middag zijn er nog twee Tommy’s boven Schiphol
geweest, er werd veel op geschoten, maar gewoon
doorgaan hoor.
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1945-1965

Zaterdag 8 mei 1943
Vandaag stond er wederom een nieuwe oproep in
de courant voor alle mannen van 18 tot 50 jaar, ’n
ploertenstreek van Heer Cristiansen. Bijna alle
weerbare mannen zullen uit Nederland moeten
verdwijnen, bah wat een kerel.
Tunis en nog een andere stad die mij op het ogenblik niet in mijn gedachten wil komen, zijn vandaag
gevallen, Dit betekent voor de “moffen” en Italianen
de Nederlaag in Afrika. Ze kunnen niet te gauw in
de pan gehakt worden. We zijn vandaag vol geweest
van roem voor de Amerikanen en de mannen van
‘t 8e leger. Ook zei hij dat de val van Tunis als een
proloog is voor de invasie in Europa. Wat een tijd,
wat een tijd. Good Night.

“Ook zei hij dat de val van Tunis
als een proloog is voor de invasie
in Europa. Wat een tijd, wat een tijd.
Good Night”
14

Maandag 1 juni 1943
Deze dag was werkelijk weer een zeer belangrijke,
want alle jongens van januari tot april van het jaartal
1920 moeten zich vandaag melden voor de z.g.
arbeidsinzet. De hele voormiddag ben ik er voor in
beweging geweest, maar ik kreeg dan ook een stempel op mijn ausweis, dus hoef ik niet naar Duitsland.
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1945-1965

Start bedrijf en huwelijk

de

historie

Jan

van vader

De nota van de aanschaf
van zijn bakfiets.

Jaap Oudendijk heeft in de tuinen van Duin
en Kruidberg een aardbeienkwekerij en Jan
gaat na schooltijd regelmatig helpen. Maar
dat werk op de kwekerij bevalt hem totaal
niet. De handel trekt hem meer. Als hij op de
middelbare tuinbouwschool in Aalsmeer zit,
begint hij al met het verkopen van bloemen.
Hij schaft een bakfiets aan, koopt bloemen
in op de veiling in Aalsmeer en fietst daarmee dagelijks naar Aerdenhout, Bentveld en
Bloemendaal om met een mand vol bloemen
langs de vele villa’s te venten. Dat doet hij
ook tijdens de oorlogsjaren ’40 - ’45 tot de
Duitsers hem aanhouden en zijn bakfiets in
beslag willen nemen. “Schiet mij dan maar
neer”, reageert Jan “want als jullie mijn bakfiets afnemen heb ik helemaal niks meer.” De
Duitsers laten hem gaan, maar voor Jan is het
mede een reden om in de laatste oorlogsjaren
onder te duiken bij Hilverda in Aalsmeer om
te voorkomen dat hij in Duitsland te werk
wordt gesteld.

Op 29 februari 1920 wordt Jan
Oudendijk geboren als tweede zoon
in het gezin van Dina Wever en Cees
Oudendijk. Als haar man op jonge
leeftijd overlijdt, staat Dina er alleen
voor met vijf kleine kinderen. Op
aandringen van de pastoor trouwt
Cees’ broer Jaap met Dina, om de
zorg voor het gezin op zich te nemen.

“Schiet mij dan maar neer”
Jan Oudendijks eerst
verdiende gulden
is ingelijst
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1945-1965

Start bedrijf en huwelijk

In 1946 ontmoet hij tijdens het dansen de
Bloemendaalse Corrie Vreenegoor, die op dat
moment nog verloofd is met ene Bart Strooikens. Jan Oudendijk vindt ze maar een ‘stomme
Santpoortse jongen, die altijd achterstevoren
op zijn bakfiets zit om naar de meiden te kijken.’
Maar ze zwicht voor zijn avances en Jan is zo
voortvarend dat hij bij de eerste kennismaking
met zijn toekomstige schoonouders gelijk vertelt
dat hij alvast tafel en stoelen heeft gekocht. Voor
hem is het duidelijk dat hij zijn levenspartner
heeft gevonden.
In 1947 trouwen ze en in de jaren daarna worden drie zoons geboren: Cees, Hans en Niek,
gevolgd door vier dochters: Marianne, Thérèse,
Sylvia en Joyce. De laatste telg in de familie is
zoon Mike. •

In 1945, direct na de bevrijding schrijft Jan
Oudendijk zich in bij de kamer van koophandel,
de oorlog is voorbij en er liggen nieuwe kansen.
In eerste instantie verkoopt hij nog steeds
bloemen vanuit zijn bakfiets, maar al snel wordt
er een Chevrolet aangeschaft met rolluiken om
de bloemen te vervoeren. De grossierderij, de
verkoop van op de veiling ingekochte bloemen
aan winkeliers, is de eerste basis van het bedrijf,
gevolgd door de commissiehandel, inkoop op de
veiling in het Westland en verkoop aan handelaars en exporteurs in Aalsmeer. Werknemers
van het eerste uur zijn Jan Bazuin, Klaas Lieuwes
en Hans Vreenegoor.
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1945-1965

Bezoek koninginnen

... Eind jaren vijftig brengen koningin Juliana en koningin
Elizabeth van Engeland een bezoek aan de Aalsmeerse
bloemenveiling. Ze krijgen een uitgebreide rondleiding door
het bedrijf en de nodige uitleg over de producten. Voor
Jan Oudendijk is het gelijk een uitdaging om niet alleen zijn
bloemen, maar ook zijn drie zonen, gekleed in de Nederlandse
driekleur, ten toon te stellen. Vanzelfsprekend geeft de hele
familie acte de présence tijdens dit hoge bezoek.

H

oog
bezoek...
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1945-1965

Kleine weetjes

De tekeningen over Klaas Lieuwes

Klaas Lieuwes vertelt bij zijn sollicitatie dat hij op school
slechts een vijf voor boekhouden had. Het is geen reden om
hem af te wijzen. In de loop der jaren blijkt hij een rekentalent.

Jan Bazuin
Jan Bazuin is de eerste medewerker van Jan Oudendijk,
een creatieve talentvolle man. Naast het werk in de
sierteelt, bekwaamt hij zich als kunstschilder met als
bekende leermeester H.F. Boot, nestor van de Haarlemse
schilderkunst. Als hij door ziekte niet meer in staat is om
zijn werk bij Oudendijk verder voort te zetten, verhuist Jan
met zijn gezin naar het Drentse Wezuperbrug, waar hij een
monumentale boerderij koopt, die hij in de loop der jaren
eigenhandig verbouwt. Hij begint er een droogbloemenkwekerij en ontwikkelt zich verder als succesvol
kunstschilder. Jan houdt diverse exposities en is gespecialiseerd in het schilderen van bloemen, portretten, stillevens
en naakten. In november 2003 overlijdt hij op 73-jarige
leeftijd. De tekeningen in dit boek zijn van zijn hand en
illustreren op humoristische wijze het wel en wee van de
firma Oudendijk.

22

Geen klussen aannemen
die meer kosten dan
dat ze geld opleveren.
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1945-1965

Interview

Klaas
Interview

Lieuwes

Als jongen van 21 jaar, net uit militaire dienst, gaat
hij aan het werk in de bloemenbranche, bij de firma
Noorman in de CAV. Een paar keer per week moet hij op
de fiets naar Bloemenlust voor een Belgische klant;
facturen schrijven. Het is Klaas allemaal een beetje te
tam, te saai. Hij heeft het er niet zo naar zijn zin. In de
box ernaast bij de firma Oudendijk ziet het er allemaal
een stuk gezelliger en actiever uit. Klaas trekt de stoute
schoenen aan en stapt er op af: “Mijnheer Oudendijk, ik
wil eigenlijk wel voor u werken.” Een sollicitatiegesprek
volgt, onder genot van een kop koffie en een amandelbroodje. “Hoe was het op school?” “Goed meneer”.
“En welk cijfer had je voor boekhouden?” “Een vijf
meneer.” “Mooi, je bent aangenomen.”

24

Het is 1958 en een jarenlang dienstverband volgt. “Geen dag
met tegenzin naar mijn werk gegaan” zegt Klaas in zijn
appartement, met uitzicht op de Historische Tuin. Hij is
tweeëntachtig en al jaren met pensioen. De fotoboeken liggen
klaar, vierenveertig jaar Oudendijk zorgvuldig gedocumenteerd. Een schatkamer vol herinneringen en anekdotes.
Hans Vreenegoor en Jan en Roel Bazuin zijn de collega’s in
die tijd. “Freesia’s mengen, 2 gele, 2 witte, 2 rode, 2 blauwe
en weer 2 gele, alweer een bos. Het was eentonig werk, maar
Oudendijk was streng, het moest keurig netjes gebeuren.
We zetten ze op emmers met onderin een dot houtwol, dan
leken ze langer.” Het is hard werken, zes dagen per week, ook
op zaterdag. De grond bewerken en bollen planten bij kwekerij
de Rotte Roe, maar ook de brui eraan geven en met zijn allen
gaan zwemmen in de Poel op een snikhete dag. Judaspenningen pellen, minicyclaampjes plukken, bollen schoonmaken in
Brabant, lelies halen op Texel en alliums oogsten in Juliana
dorp: “we zagen er niet uit en stonken een uur in de wind”.
Het werk is, voorzichtig gezegd, heel divers.
Bloemen verkopen is topsport volgens Klaas. Van box naar
box door de veiling om zijn handel aan de man te brengen.
Nietsvermoedend wil hij op een dag iemand, die voor een van
de boxen staat te praten, een bos nerine verkopen, maar dat
pakt helemaal verkeerd uit. Hij krijgt de wind van voren:
“weet u wel wie ik ben?” Geen idee. Het blijkt André Mulder,
de toenmalige directeur te zijn. Venten mag niet in ‘zijn veiling’.
Het levert hem een boete van 75 gulden op.

De verhalen van Klaas zijn doorspekt met leuke anekdotes. De
drie zonen Oudendijk, die als tieners van Santpoort naar
Aalsmeer lopen en daar onthaald worden met gejuich en een
super beker. De portemonnee van Jan Oudendijk verstoppen
–hij is regelmatig iets kwijt- en hem een dag lang laten zoeken.
En dan die partij irissen, niet helemaal okselfris maar gelukkig
kunnen verkopen aan een ‘opruimer’, die ze ’s middags zal
komen halen en betalen. Na een uitgebreid bezoek aan café
Vleghaar weet de goede man helemaal nergens meer van.

“Freesia’s mengen,
het was eentonig werk,
maar Oudendijk was
streng, het moest keurig
netjes gebeuren.”
“Ik heb Oudendijk nog nooit zo kwaad gezien”, zegt Klaas.
“Alle irissen heeft hij op de rand van een veilingkar kapot
geslagen. Geen irissen, maar ook geen geld. Klaas is een van
de weinigen, zo niet de enige, die zich Jan Oudendijk kan
herinneren als baas. Hoe kijkt hij daar op terug? “Hij heeft
me met van alles geholpen, ook met het kopen van een ark,
toen Geer en ik wilden trouwen. “Ik zag hem niet als baas,
maar meer als een vader.” •
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categorie

Ontdekking
van de

Nerine
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Oudendijk is in de sierteeltsector een
specialist in exotische producten. Dat vindt
zijn oorsprong in de vondst van de nerine.
“Als jongen van een jaar of dertien, mocht ik
met mijn vader mee naar de Chelsea show
in Londen” herinnert Hans Oudendijk zich,
“daar zien we in een stand vijf simpele stenen
potten met bijzondere bloemen. Vader is
meteen geïnteresseerd en vraagt zich af wat
het in hemelsnaam is. Het blijken nerine te
zijn en de kweker van deze exoten woont op
Guernsey wordt ons verteld. Nog dezelfde
dag boekt hij voor ons twee tickets naar dat
eiland. Als we bij de bewuste kweker aan
komen blijkt dat niet meer dan een hobbyist.
In de tuin vinden we een verwaarloosde
kas, aan twee kanten dicht gegroeid, maar in
het midden is een plek vrijgehouden waar
de nerines staan. De man vertelt dat hij de
bloemen op het strand heeft gevonden, daar
stonden ze te bloeien. Hij heeft simpelweg
de bollen uitgegraven en in zijn kas gezet.
Het resultaat heeft hij naar de Chelsea show
gebracht.”

Het verhaal wil, dat een schip van de VOC
schipbreuk heeft geleden voor de kust van
Engeland met onder andere ook bloembollen
aan boord. Een partij daarvan is aangespoeld
op het eiland Guernsey. Jan Oudendijk gaat
nasporingen doen in de historie van de VOC,
de bollen blijken afkomstig uit de Kaapprovincie. Vervolgens doet hij navraag bij de
Zuid-Afrikaanse ambassade en krijgt het
adres van Boetie Small in Rawsonville. Een
reis naar Zuid-Afrika is het logische gevolg.
Hij wil absoluut zien waar die bloemen
vandaan komen en gaat op zoek naar Boetie
Small. Die ontvangt hem gastvrij en neemt
hem mee de bergen in. En daar in de Du
Toitskloof tegen de rotswanden aan, bloeien
de nerines. Jan is euforisch, wat een ontdekking! Maar hij ziet nog veel meer bijzondere
soorten. “Dat zijn protea’s” legt Boetie Small
hem uit. Van elke variëteit die op dat moment bloeit neemt Jan een exemplaar mee;
King, Grandiceps, Compacta en Exemia en
smokkelt ze gewoon in zijn koffer mee naar
Nederland. In Aalsmeer laat hij vol trots zijn
‘buit’ zien. Ook aan zijn buurman Klaas van
Zijverden. “Kijk nou toch eens wat ik gevonden heb.” De rest is geschiedenis. •

27

1945-1965

Kleine weetjes

KLARUM: Klaas en Arum zijn
een begrip. Arum Italicum
wordt gekweekt op de
kwekerij van zijn vader aan
de Hornweg.
De Rotte Roe, is een vervallen
kwekerij, gehuurd door Jan
Oudendijk om Crispa’s en
Lelies in te kweken. De mannen gaan er na het werk in de
veiling ’s middags aan de slag.
Maar de kas is oud en na een
regenbui, zitten alle bloemen
onder de roestvlekken. Over
‘geen werk kopen’ gesproken…
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1966-1985

Kosmos

In de zestiger jaren komt er steeds meer vraag vanuit
het buitenland om bloemen te leveren. Dat leidt in 1967
tot de oprichting van een exportzaak onder de naam
Kosmos. In eerste instantie zijn Jan Oudendijk en Cees
de Zwager beiden aandeelhouder. Die samenwerking
bevalt niet en Jan Oudendijk gaat alleen verder.
Het relatiebestand wordt in de loop der jaren uitgebreid
met klanten in Duitsland, Scandinavië, Amerika en
Australië. Vooral tijdens hoogtijdagen zoals Moederdag,
en de studentfeesten in Finland en Zweden vinden
miljoenen bloemen hun weg vanuit de box in Aalsmeer
naar alle delen in de wereld.

						 Er was eens

een ventje dat los mos,
die stak zijn centjes
in
Kosmos
32

Documenten behorende
bij de oprichting van
de exportzaak.
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1966-1985

Anekdote

Tijdens een bezoek aan Nederland neemt Jan Oudendijk
hem mee naar leliekweker en schapenfokker Jacques Dijt op
Texel. Hain is zeer onder de indruk van het Texels schapenras. Zo’n eersteklas Texels ram wil hij wel om mee verder te
fokken en zijn kudde uit te breiden. Dat kan geregeld worden.
Jan Oudendijk zorgt dat er een ram klaar staat bij de familie
Dijt op Westergeest en zoon Hans gaat met collega Jan van
Asperen naar Texel om het beest op te halen en het tegelijk
met een lading bloemen naar Kassel te brengen. “De bloemen
waren in kisten verpakt” vertelt Hans “en dusdanig opgestapeld dat er in het midden een kubieke meter overbleef,
waar het schaap prima in paste. De bodem bedekten we met
stro en van alle producten die wij bij ons hadden lag een bos
achterin klaar om aan de douane te laten zien.”

Schaap
Hain
Anekdote

naar

De klant is koning, dat geldt overal in het bedrijfsleven.
Als die klant met een specifieke wens komt, ook al is die
wens een beetje bizar, dan probeer je daar toch aan te
voldoen. Herr Hain, een goede klant in Kassel, Duitsland,
exploiteert een tuincentrum, maar is daarnaast ook boer.
34

De mannen gaan met ram en bloemen op weg naar Duitsland. Maar een schaap heeft ook zo zijn behoeftes, tijdens
de uren durende rit moet er wel even geplast worden. “Het
droop zo de auto uit” zegt Hans, “De hoeveelheid vocht
was nog wel te verantwoorden, daar hadden we wel iets op
bedacht, maar de stank was niet te harden.” “We gaan even
langs een benzinestation” oppert Jan van Asperen, “dan
kopen we een luchtverfrisser.” Bloemengeur uiteraard. De
bus wordt leeggespoten in de laadbak en in no time ruikt de
hele vrachtwagen weer fris en bloemig. Op naar de grens.
Maar zo’n fijngevoelige Texelse schapenneus is niet bestand
tegen zoveel chemische dampen, ook al ruiken ze nog zo
lekker. Het beest begint pal voor de douanepost onbedaarlijk
te hoesten. “Ga jij alvast de papieren laten zien” stelt Hans
voor, “dan rijd ik ondertussen rond om die lucht wat kwijt te
raken.”

“We gaan even langs een
benzinestation, dan kopen
we een luchtverfrisser.”
Ettelijke rondjes op het parkeerterrein, de ramen wijd open,
brengen de ram weer tot bedaren. Klaar voor inspectie bij
de douane. Maar dan blijkt dat vijftig chrysanten Decoratief
die op de factuur staan, niet bij de selectie achterin liggen.
Vergeten. En uitgerekend dat product wil de douanebeambte zien. “Het zweet brak ons uit”, vertelt Hans, “een geluk
bij een ongeluk was, dat die kist met Decoratief achterin
stond, en niet aan de andere kant van het schaap. Maar hij
stond wel helemaal onderop. Met man een macht hebben we
samen aan de stapel kisten getrokken en uiteindelijk lukte
het mij om de onderste kist op een kier open te krijgen. Ik
heb een bos chrysanten er zo uitgerukt. Er zat nog maar één
bloem aan, de rest was kaal.” Het blijkt gelukkig genoeg, de
douanebeambte is tevreden, de lading wordt goedgekeurd;
ze mogen verder. “Met het zweet op ons voorhoofd. We
hebben elkaar een ‘high five’ gegeven en zijn naar Kassel
gereden. Maar wat een riskante actie. Als die kist voorin had
gestaan, hadden we alles uit moeten pakken en was die ram
ontdekt. Dan waren we onze exportlicentie kwijt geweest.
Een krankzinnige onderneming, maar zo naïef waren we in
die tijd.” •
De ram is in goede conditie bij de nieuwe eigenaar
afgeleverd. Voor hoeveel nakomelingen hij uiteindelijk
heeft gezorgd vermelden de annalen niet.
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1966-1985

Mr John

Boetie Small

JJO
De commissiehandel Jan J. Oudendijk (JJO)
in de wandelgangen simpelweg ‘De Handel’
genoemd, groeit gestaag. Meer werknemers,
het wagenpark wordt uitgebreid en Jan
Oudendijk zelf reist de hele wereld over.
Zijn vele reizen en contacten met de KLM
leveren hem de status Flying Dutchman op.

Hij is een pionier, een gepassioneerd bloemenliefhebber en altijd op zoek naar bijzondere
soorten en exclusiviteit. De nerine is zijn
specialiteit. Bij diverse kwekers laat hij bollen
kweken. In samenwerking met Jan Ruijter, een
kweker uit Hem in de kop van Noord Holland,
ontwikkelt hij nieuwe soorten, waarvan een
variant naar hem vernoemd wordt: Mr. John.

Mister John, every inch a gentleman.
Altijd in pak met vlinderdas,
in Zuid-Afrika is hij Ome Jan Strikkie.
36
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Mr John

“Als je de wereld
wilt veroveren, kun je niet
kritisch genoeg zijn.”
Maar één kapitein
In 1968 werken alle drie de zoons: Cees,
Hans en Niek in de zaak. Het bedrijf kent
twee vestigingen; een in veiling CCWS in
Honselersdijk en een in de CAV in Aalsmeer.
In 1972 verhuist Oudendijk naar de VBA,
de nieuwe veiling aan de Legmeerdijk in
Aalsmeer, en betrekt daar een locatie in
straat A4. De zonen, die al van kinds af aan
gewend zijn mee naar de veiling te gaan,
verrichten allerlei werkzaamheden in de
zaak en bekwamen zich in zowel inkoop als
verkoop. Niek doet voornamelijk de inkoop
in het Westland, Cees houdt zich bezig met
de verkoop en Hans ontfermt zich over de
grossierderij.

Hier twee keer een
bijschrift met uitleg
twee beelden hiernaast
Hier twee keer een
bijschrift met uitleg
twee beelden hiernaast
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Het werk in het algemeen en sommige activiteiten in het bijzonder
leveren in huize Oudendijk soms verhitte discussies op. Als de
toekomst van het bedrijf en eventuele opvolging ter sprake komt,
zijn Cees en Hans het snel samen eens: er kan maar één kapitein op
het schip zijn en Niek heeft van hen drieën het meest zakelijke talent.
De twee broers doen afstand van hun rechten in het bedrijf en krijgen
hun aandeel uitgekeerd. In 1971 wordt de firma Jan J. Oudendijk
omgevormd naar een bv en enkele jaren later wordt Niek medeaandeelhouder.
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Interview

Het is er nooit van gekomen, zijn vader overlijdt en de
kwekerij wordt verkocht. Zodra Jan geslaagd is voor de
tuinbouwschool krijgt hij een arbeidscontract en gaat hij bij
Oudendijk Handel aan de slag. De vrachtwagen laden, zorgen
dat alles op tijd wegkomt en allerlei andere klussen eromheen.
“Toen ik zestien was reed ik al auto, ik kreeg 2,50 gulden om
iemand te laten rijden, maar dat vond ik zonde. Ik had het een
beetje bekeken en dacht: dat kan ik zelf ook wel. Dagelijks reed
ik van de veiling naar de fusthal, totdat het een keer mis ging.
Ik had fust weggebracht, reed het vrachtwagentje achteruit en
botste ergens tegenaan. Ik stapte uit en zag tot mijn schrik
twee oude dametjes uit een Dafje stappen. Die hadden ze pal
achter mijn auto geparkeerd en ik had ze helemaal niet gezien.
Als een speer ben ik terug naar de tribune gelopen: Nou heb ik
een probleem, zei ik, ik ben tegen een auto aangereden. Maar
het werd zo opgelost. Typisch Oudendijk. De bedrijfspolitie
kwam er wel bij en officieel mocht ik niet meer autorijden,
maar dat was ook maar van korte duur.”
Na het overlijden van zijn broer Cees, houdt Niek zich
voornamelijk met de import en export bezig en regelt Jan
de dagelijkse zaken in het Westland alleen. “Dat deed ik een
beetje freewheelend” vertelt hij, “want ik had nog steeds geen

Jan
Koene

Interview

40

Van meet af aan is duidelijk dat hij een harde werker is. Jan Koene
wordt op vijftienjarige leeftijd al gebeld door Niek Oudendijk,
-die via via van hem gehoord heeft- met de vraag of hij kan komen
helpen bij de Oudendijk vestiging in het Westland. “Ik zat nog op
school”, vertelt Jan, “mijn vader was kweker maar niet helemaal
gezond. Hij had astmatische bronchitis en was bang dat er geen
opvolging zou zijn. Mijn broer wilde namelijk kok worden, die had
totaal geen fiducie in de kwekerij. Daarom hoefde ik van mijn vader
na de tuinbouwschool niet verder te leren, hij had liever dat ik in
de kwekerij kwam helpen. Dat deed ik trouwens regelmatig. En wat
betreft de kwekerij, dat zouden we later wel regelen.”

auto en geen rijbewijs. Maar het was een goede leerschool en
toen in Aalsmeer de zaken weer op orde waren had ik mijn
plaats inmiddels wel verworven en ben ik meer de verkoop
ingegaan.”
Die verkoop is hem op het lijf geschreven en dat blijft niet
onopgemerkt. Exporteur Herman Ruigrok, die wel ziet dat
Jan de bloemenhandel in zijn vingers heeft, biedt hem een
baan aan. Tot Jans verbazing kan hij er het drievoudige
verdienen van wat hij bij Oudendijk krijgt. “Ik was nooit zo op
geld uit” zegt Jan, “ik moet het naar mijn zin hebben. Maar dit
aanbod was te mooi om te laten lopen. Ik ga weg, zei ik tegen
Niek.” Dat blijkt echter niet de bedoeling, Jan krijgt een forse
salarisverhoging, maar met dien verstande dat hij ’s middags
vanuit het Westland meerijdt naar Aalsmeer om daar de
bloemen af te leveren en dat hij daarna bij Kosmos gaat
werken. “Als het werk klaar was, bracht Niek mij naar
Heemstede en daar nam ik de trein naar Rijswijk. Van
bustijden had ik geen kaas gegeten, dus ik liep elke dag van
Rijswijk naar Wateringen en was om zeven uur ’s avonds pas
thuis. Ik was dan wel veel meer gaan verdienen, maar ook
drie keer zo veel gaan werken”, lacht Jan. Als hij achttien is,
kan hij eindelijk zijn rijbewijs gaan halen en het vrachtwagenrijbewijs er meteen achteraan.
Jan ontwikkelt zich in de loop der jaren steeds meer, wordt
benoemd tot adjunct-directeur en krijgt aandelen in het
bedrijf. De groei van Oudendijk Handel is geen makkelijke
periode: de zaak gaat van twee naar tweeëndertig medewerkers en de verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij
Jan. “Dat had leuke maar ook lastige kanten” zegt hij, “het
personeelsbeleid bijvoorbeeld vond ik moeilijk. Dat ik niet
zoveel geleerd had heb ik toen wel als een beperking ervaren.
Ik ben een cursus management gaan volgen en daar heb ik
onder andere geleerd dat geld niet altijd motiveert en dat het
geven van verantwoordelijkheid heel belangrijk is. Die kennis
heb ik wel in de praktijk gebracht.”
Jan Koene en Janpieter Baars
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“We hebben natuurlijk
zepers gehad en dat
was erg, maar er
gebeurde dan vaak
ook weer iets leuks
achteraan.”

Kleine weetjes

Hoe is hij omgegaan met de moeilijke periodes in het bedrijf?
“Ik ben gelukkig iemand die dat soort dingen gauw achter zich
kan laten. We hebben natuurlijk zepers gehad en dat was erg,
maar er gebeurde dan vaak ook weer iets leuks achteraan. De
enorme hak die we Eveleens gezet hebben is daar een mooi
voorbeeld van. Toen hun faillissement bekend werd, werden wij
uitgenodigd om vrijdagmiddag om twee uur aanwezig te zijn, dan
zou de procedure uitgelegd worden hoe met de schuldeisers om
te gaan. Van Koolhaas die ook de dupe zou worden, kreeg ik te
horen dat de bank van plan was de vorderingen te bevriezen,
zodat het bedrijf een doorstart kon maken en in een later
stadium, als er weer winst was gemaakt, de vorderingen alsnog
zou afbetalen. Voor ons betekende het een flinke klap want er
stond nog een bedrag van 167.000 gulden uit. Ik was gemachtigd
om voor Eveleens hun zaken te behartigen en had een tekenbevoegdheid om aankopen te doen. Ik heb op vrijdagochtend een
enorme hoeveelheid bloemen gekocht. Die aankoop kon na half
drie ’s middags niet meer teruggedraaid worden. Niek en ik
stapten pas om vijf over half drie die middag het kantoor van
Eveleens binnen, waar ze klaar zaten om te vertellen dat de
vorderingen bevroren zouden worden. Dan ben ik blij, zei ik, dat
ik vanmorgen op jullie naam bloemen heb ingekocht, dus wij
hebben de vordering al iets verkleind. Nou toen waren de rapen
gaar. Zat de bank ineens met een gat van 87.000 gulden.”
In 2008 wordt ook Oudendijk getroffen door de financiële crisis.
“Mijn aandelen waren niets meer waard” vertelt Jan, “Ik ben heel
veel geld verloren, want ik had alles in het bedrijf gestopt, maar mijn
vrouw was heel nuchter, die zei: ik heb het toch nooit gezien.” Door
de reorganisatie blijft er maar een klein koppeltje mensen over bij
de Handel en Jan besluit met ze verder te gaan. Met zeven man
wordt een doorstart gemaakt volgens een constructie waarin zes
personen ieder een aandeel van 10% opbrengen en Jan de overige
40% inlegt. “Dat had als consequentie dat ze allemaal top gemotiveerd waren. Ik heb een business plan gemaakt, met de bank de
zaken geregeld en we zijn begonnen: All4You Flowers was een feit.”
Vandaag de dag is All4You Flowers nog steeds een gezond bedrijf
en inmiddels uitgebreid tot negen mensen, ook Jan’s zoon is er bij
gekomen. “We zijn niet van plan om groter te worden”, besluit
Jan. “All4you is een klein bedrijf, maar vrij van schulden en we
maken nog elk jaar winst.” •
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Een ‘eigen’
postzegel
in Zuid-Afrika
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B

Bedrijfsuitjes

edrijfs
uitjes
Begin jaren tachtig staat in het teken van bedrijfs
uitjes. Personeelsvereniging ‘het gele busje’ wordt in
het leven geroepen en tripjes naar het Vennenbos,
Meerdal, Brussel en Londen staan op het programma.
Het worden hilarische weekenden, met culturele
bezoeken, sportieve activiteiten, bubbelen in het
zwembad en cabareteske optredens. Ook de jubi
larissen worden in het zonnetje gezet.

44

45

jaartal-jaartal
1966-1985

Anekdote

Anekdote

Dubieuze

Debiteur
in
Miami

In 1978 gaan Jan Oudendijk en Erik Eerkes naar
Amerika, om geld te incasseren van een dubieuze
debiteur. Deze debiteur geeft steeds ongedekte
cheques af aan Kosmos BV. De debiteur: Dan
Martin Flowers woont in Miami. Vlak voor vertrek
van de vlucht naar de USA wordt er nog een
advocaat ingeschakeld in Amerika om eventueel
te ondersteunen bij het actieplan.
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Erik: “Wij wilden wel eerst kennismaken met deze advocaat
en gingen na aankomst bij hem op bezoek. We namen een taxi
en moesten daarna nog een stukje lopen. Het was die dag erg
warm en al lopend naar het adres van de advocaat zei Jan
tegen mij: zeg Erik heb jij het ook zo heet? Ja, wat denk je?
antwoordde ik, ik loop in een pak. Direct daarop pakte Jan een
brandslang, die we per toeval tegen kwamen, richtte die op mij
en draaide de handel open. Ik kreeg een volle laag water over
mij heen. Wat doe je nou? riep ik. Oh, zei Jan enigszins
beduusd, ik dacht dat er frisse lucht uit kwam.”
In dat druipnatte pak gaat Erik samen met Jan op bezoek bij
de advocaat. En na de afspraak dat deze als back up zal
functioneren voor het geval verdere onderhandelingen niet
naar wens verlopen, gaan de mannen gelijk door naar Dan
Martin. De hitte droogt het pak van Erik redelijk op, maar hij
stapt met nog steeds wat klamme pijpen bij de dubieuze
debiteur naar binnen. De gesprekken verlopen nogal moeizaam, maar ze krijgen het toch voor elkaar dat Dan Martin
cheques uitschrijft voor het openstaande bedrag. En dat is
niet gering. Om er zeker van te zijn dat ze wel geldig zijn en
dat Dan Martin zijn bankrekening niet blokkeert, is er
afgesproken dat Jan gelijk de cheques zal proberen te verzilveren. Hij verontschuldigt zich bij Dan Martin met de vraag of hij
even van het toilet gebruik mag maken en wandelt vervolgens
de deur uit op zoek naar een bank. Erik houdt ondertussen
Dan Martin aan de praat. “Het duurde en duurde maar” zegt
Erik, “en Dan Martin begon wantrouwend te worden.
“Wat blijft Jan lang op het toilet, hij is toch niet ziek? vraagt
Dan aan Erik.

“Wat blijft Jan lang op het
toilet, hij is toch niet ziek?”
vraagt Dan aan Erik
Als hij door heeft wat er werkelijk gebeurt, is de boot aan.
“Ik bel de sheriff” zegt Dan woedend. “Dat is prima” antwoord
Erik, ”dan bel ik onze advocaat.” Daar heeft hij niet van terug.
De buit is binnen.
Jan en Erik verdelen voor de veiligheid het geld over twee
portefeuilles en vertrekken spoorslags naar de luchthaven.
Wachtend op de vlucht naar huis, drinken ze een borrel aan
de bar, om te proosten op de succesvolle actie. Even later
checken ze in, nemen plaats in hun stoelen en het vliegtuig
taxiet richting startbaan. En dan ontdekt Jan dat hij zijn tasje
kwijt is. Op de luchthavenbar laten liggen. “Stop, we moeten
terug” schreeuwt hij door de cabine. “Mijnheer dat kan
helemaal niet” maant de stewardess hem tot kalmte. Maar
Jan is door het dolle heen en maakt zoveel misbaar dat het
cabinepersoneel de gezagvoerder alarmeert en het vliegtuig
inderdaad rechtsomkeert maakt. “Weet u wat dit kost” vraagt
de purser hem. Maar dat kan Jan niet schelen, misschien komt
het nog goed. Opgelucht gaat hij weer zitten, kijkt onder zijn
stoel en ziet daar zijn tasje liggen… •

(Op de foto: Jan Oudendijk op zoek naar een bank;
onderaan het visitekaartje van de advocaat)
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Jubileum

40

					 jarig jubileum
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In 1985 bestaat de zaak 40 jaar. Dat valt – niet toevalligerwijs- samen
met de 65e verjaardag van Jan Oudendijk, de oprichter van het bedrijf.
En dat is een goede aangelegenheid om uitgebreid te vieren.
Het voltallige management team, alle medewerkers en alle kinderen en
kleinkinderen van Jan en Corrie Oudendijk zijn uitgenodigd in hotel
De Brug in Mierlo. Het is een weekend vol activiteiten, muziek, optredens
en heerlijk eten. Het wordt een geweldig feest. Een jubileum dat veel
mensen heeft geïnspireerd tot een creatieve bijdrage, verzameld in een
boek dat ‘Vader Jan’, ter herinnering cadeau krijgt.
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Jubileum

Een greep uit de
creatieve pagina’s
van de medewerkers

40

jarig jubileum
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Ingezonden brief

Gerard Tol
van

In 1981 kreeg ik de mogelijkheid om als verkoper bij
Kosmos, een exportbedrijf met connecties over de
gehele wereld aan de slag te gaan. Ik maakte er voor
het eerst kennis met Jan Oudendijk, een gedreven
bloemenman, met zijn zoon Niek, die J.J.O. leidde en
zoon Hans, die de importafdeling aanstuurde.

Ik wilde graag meer bloemenkennis opdoen, een betere keuze
had ik niet kunnen maken. Jan Oudendijk was een liefhebber
pur sang, vooral in de speciale bloemen en daar ging ook
mijn interesse naar uit. Hij was als een vader voor mij en nam
alle tijd om alles goed uit te leggen. Het belangrijkste was:
DE KLANT IS KONING. Met belangrijke bloemendagen,
zoals Moederdag, was het leveren van de bestelde bloemen
een must, ook al waren ze veel te duur: “dan doe je maar wat
aan je marge, maar zorg dat de klant tevreden is, want dan
heb jij weer een jaar omzet.”
We hadden een kleine box, waar het woekeren was met de
ruimte, vooral als de bestellingen uit Australië begonnen.
Altijd een uitdaging en heel bewerkelijk, alles schoonmaken,
rozen op 40 cm snijden en per tien inrollen, zo ging het
maximale in de doos. Toch moesten alle bloemen bij binnenkomst in Australië nog een behandeling ondergaan.

“Een goede les:
culturen kan je
niet veranderen!”

Oudendijk deed ook aan promotie d.m.v. deelname aan de
vaktentoonstelling. Speciale nerines hybride van Jan Ruijter
werden getoond, tezamen met de importbloemen uit Afrika
en Australië. Samen met Jan Oudendijk ben ik op pad geweest
naar Duitsland en Oostenrijk.
Eind 1985 besloot ik wat meer kennis op te doen in de
plantenwereld en beëindigde ik mijn job bij Kosmos. Ik kon
terugkijken op een leerzame en mooie tijd met fijne collega’s
en leuke uitjes met de hele zaak. Toen kwam het bericht dat
vader Oudendijk een ongeluk had gehad en daarbij het leven
had verloren. Een klap voor iedereen, ook voor mij. Na de
begrafenis heb ik vele gesprekken gehad met Niek, hetgeen
resulteerde in een verzoek om terug te komen, ditmaal op de
afdeling import/export.
In 1987 startte een nieuwe uitdaging op de locatie aan de
Mijnsherenweg. Een pand met grote koelcellen en ook een
pre-cool installatie, die goed gebruikt kon worden voor de
export. Ook was er een kas met calla’s, daar heeft mijn vrouw
Joke nog in gewerkt. Zij hielp ook mee bij de im- en export.
Het waren drukke tijden, waar van ’s morgens vroeg tot vaak
’s avonds laat gewerkt werd. Mooie herinneringen heb ik aan
de kerstperiode.
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Ieder jaar zorgde ik voor een uitgebreid kerstontbijt voor alle
medewerkers. De kantine sfeervol versierd, kaarsjes aan en
kerststol en lekkere broodjes op tafel. Een moment van
gezelligheid en bezinning in een hectische periode.
Jan Ruijter en ik hebben samen een reis naar Zimbabwe
gemaakt en een poging ondernomen de bloemenschuur van
Anthony Fischer (Wingflora) te structureren naar Hollandse
begrippen. Dus meer georganiseerd, minder troep op de grond
en betere ruimte om in te pakken. Na een week begon het
ergens op te lijken. Vervolgens reisden we een week door het
land om de andere kwekers van Wingflora te bezoeken. Bij
terugkomst werkte de schuur weer als vanouds: vrouwen met
kindjes op hun rug, zingend bloemen aan het bossen en leve
de rotzooi. Een goede les: culturen kan je niet veranderen!
Inmiddels ben ik retired, maar kijk met een tevreden blik
terug op de mooie tijd die ik met de familie
Oudendijk heb meegemaakt. •
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Niek en ik hebben elkaar voor het eerst ontmoet in de bloemenveiling in Beverwijk rond
1978. Omdat wij samen uit dezelfde regio
komen, zagen wij elkaar ook wel eens op de
bekende feestweek in Santpoort. In 1982 ben
ik gestart met het exporteren van bloemen en
richtte ik Holex Flower op. In die eerste periode
was de export naar de VS stijgende. Niek was
in die tijd zeer actief als commissionair voor
een aantal bloemenexporteurs die, net als
Holex Flower, de VS als belangrijkste afzetmarkt
ontwikkeld hadden.

Gino
Hol
54

Het is een feit dat Niek en ikzelf vaak op de veilingklokken
en bij kwekers in het Westland in elkaars vaarwater zaten.
Voor mij was het makkelijker om een beslissing te maken om
iets toch in te kopen ver boven de te verwachte prijs, omdat
ik dat met niemand hoefde te overleggen.
Niek en zijn rechterhand Jan Koene hebben mij mede daarom
een paar keer voorgesteld om de bloemeninkoop vanuit het
Westland te verzorgen voor Holex Flower. Persoonlijk had ik
daar aanvankelijk niet zoveel interesse in, maar ik vond het
wel een goede optie voor de weken dat ik zelf op reis was in
de VS. Elke keer als ik naar de VS reisde deden ze bij
Oudendijk Handel hun uiterste best om bloemen voor
100% en veel sneller aan te leveren bij Holex Flower.
De mensen in dienst van Holex Flower vertelden mij keer
op keer dat, als ik op reis was, de bloemen uit Westland door
Oudendijk sneller binnen kwamen. Was het toch niet beter
dit over te dragen aan Oudendijk?

Met Niek heb ik toen het volgende zeer korte overleg gehad:
Ik wil de inkoop uit het Westland wel overdragen aan jullie
maar dan houd ik een vrachtwagen over en jullie komen er een
te kort. Daarna belde ik gelijk de garage Nebim om te vragen
wat de vrachtauto van Holex Flower waard was. Ze noemde
een prijs op de speaker en we knikten beiden dat we daarmee
akkoord gingen. Een chauffeur van Oudendijk kwam een uur
daarna de sleutels ophalen en ook de papieren werden gelijk
meegegeven. Het geld stond de volgende dag op onze rekening.
Ons contact groeide uit tot een langdurige samenwerking en
een hechte vriendschap. In het begin van de vriendschap
kwamen we elkaar bij toeval tegen op de weg naar huis. Voor
mij was het een gewone dag maar voor Niek niet. Die dag
ervoor had hij vernomen dat het bedrijf Eveleens waar hij aan
leverde in surseance van betaling was gekomen en dat ging bij
Oudendijk om heel veel geld. Niek was niet gaan slapen en had
zijn mensen opgetrommeld om die dag bloemen in te gaan
kopen op de plaat van Eveleens. Dat was een kans maar geen
garantie. Tot zijn verbazing bleek het mogelijk om nog voor
enorme bedragen bloemen te kopen op naam van Eveleens en
zo de schuld die Eveleens aan Oudendijk had voor een groot
gedeelte te verrekenen.
Niek reed op de terugweg naar huis met een bakwagen van
Oudendijk, omdat hij wat spullen voor een feest thuis moest
meenemen. We zwaaiden naar elkaar en bij het eerste
stoplicht stak ik mijn vinger omhoog naar buiten, dat was ons
gebaar om te melden dat ik wel zin had in een biertje. Niek
stak zijn vinger niet omhoog en ik zag ook dat hij er een beetje
vermoeid uitzag. Echter, bij het tweede stoplicht stak hij ook
zijn vinger omhoog naar buiten en toen zijn we, na deze
heftige nacht en dag voor Niek, toch even dat biertje gaan
drinken op de goede afloop. Hierna hebben we dit nog vele
keren gedaan.

Een typische
uitspraak van Niek:
Is het wat… ???
Er waren nog wel een paar gezamenlijke projecten waar we
beiden niet veel geluk mee hebben gehad. We startten samen
met twee Amerikanen een importbedrijf, met als doel
bloemen af te zetten aan de supermarkten. In de Amerikanen
als partners en de Amerikaanse mentaliteit in het algemeen,
hebben we ons lelijk vergist. Een reden om er mee te stoppen.
Ook zijn Niek en ik samen meerdere avonturen in bloembollen
aangegaan, geïnspireerd door iemand die wel veel verstand
had van bloembollen, maar ons niet geleid heeft naar winst
gevende acties.
Niek heeft me een jaar of tien geleden gevraagd om te helpen
bij de reorganisatie van twee Oudendijk bedrijven en ik ben
blij dat ik mijn steentje heb bij kunnen dragen om deze twee
bedrijven verkoopklaar te maken.
Nu zijn we samen gelukkige partners in Byfod. We hebben
met elkaar nog veel meer dingen ondernomen, zoals reizen
naar Japan, China, Zuid-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika.
Ook hebben we samen nog wat ‘speciale’ onroerend goed
projecten gedaan. En nog veel meer om op te noemen.
De vriendschap en waardering tussen ons is altijd onvoorwaardelijk geweest en gebleven. •
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Een zwarte bladzijde

Cees Oudendijk
9 mei 1948 - 22 november 1979
Cees, oudste zoon in het gezin Oudendijk. Een unieke persoonlijkheid.
Geliefd binnen zijn familie, zeer gewaardeerd door collega’s, klanten
en leveranciers. Talentvol, creatief, excentriek; vol humor en passie.
Een jongen die hield van uitersten en heel wat uitdagingen aan is
gegaan in het leven. Zijn keuze om dat leven te verlaten is moeilijk
te begrijpen, maar hebben we desondanks moeten accepteren en
respecteren.
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Wagenpark

Wagenpark
door de jaren heen
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Hij werkt zowel bij de Handel als bij Kosmos en maakt alle
facetten van het bedrijf mee: inkoop en verkoop, bloemen
uitpakken en inpakken, grossieren. “Ik was in die tijd net
Haarlemmerolie. Waar een gat viel was ik.”
Een paar jaar later neemt hij van een collega de grossierderij
over, koopt zelf de bloemen in op de tribune en rijdt langs de
bloemisten in Haarlem en omstreken. Als hij eind twintig is,
besluit hij uit het bedrijf te stappen en ergens anders te gaan
werken om meer tijd aan zijn gezin te kunnen besteden.
Hij gaat bij zijn buurman op de kwekerij aan de slag. Leuke
ervaring, maar niet echt ‘zijn ding’ en nog geen jaar later
vindt hij een baan bij Hilbert Jonkman.

“Wij waren van
de spierballencultuur.”
Schiphol te rijden. In die beginperiode waren de zendingen
een chaos, alles stond door elkaar. Je kunt het je nu niet meer
voorstellen, maar we liepen zo over het platform van de
luchthaven om onze dozen tussen die van de andere importeurs
uit te zoeken. Uren waren we bezig met alles te sorteren en te
stickeren. En we maakten de afspraak: als straks de omzet
groot genoeg is, kom ik terug bij de zaak en gaan we die import
samen doen.”

Hans
Oudendijk

Het loopt anders, Cees overlijdt en dat heeft een enorme
impact op de zaak, de familie Oudendijk en op Hans persoonlijk. Als hij korte tijd later Niek in de veiling tegenkomt, die
vertelt dat hij van plan is om met de import te stoppen, zegt
Hans: “Maar dat is toch zonde man, laten we het samen gaan
doen, ik kom graag terug.”

Interview

Hans Oudendijk is 17 jaar, als hij na het eindexamen
van de tuinbouwschool bij zijn vader in de zaak gaat
werken. Al tijdens zijn schoolperiode stapt hij vaak
’s middags na de lesuren op de bus naar Aalsmeer
om in de box in de veiling mee te helpen.
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In die tijd begint broer Cees met de import vanuit Zuid-Afrika.
De zendingen komen in het weekend aan en moeten ’s avonds
zelf van Schiphol gehaald worden. “Ik bood aan om hem te
komen helpen, Cees en ik zijn altijd vrienden geweest en ik
vond het leuk om op zondagavond samen met hem naar

In eerste instantie werkt Hans in de box in de veiling, maar
al snel is de ruimte te beperkt en verhuist de import voor
verwerking van de producten naar de loods van Hilverda.
Hans gaat er aan het werk met een groep dames, allemaal
moeders die graag willen werken als de kinderen op school
zijn. In die jaren neemt de import een enorme vlucht. “Vanwege
de grote aanvoer van producten zijn we begonnen met het
maken van boeketten”, legt Hans uit “zowel met protea’s erin
maar tamelijk verouderd. Chauffeur Martien Schouw
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kwam dagelijks lege karren brengen en volle weer ophalen.
Toen hij de loodsdeur eruit reed, zaten we midden in de
winter in de kou. Ik bouwde van kartonnen dozen een soort
kantine, om een beetje comfortabel koffie te kunnen drinken
met zijn allen. Het was bikkelen in die tijd, maar we hebben
verschrikkelijk gelachen.”
Die enorme groei van de import leidt tot de aankoop van het
pand aan de Mijnsherenweg. Na het overlijden van zijn vader
gaat Hans op reis om kwekers te bezoeken; het is dan eind
jaren tachtig. “In de geest van mijn vader hebben we in
Zuid-Afrika aanzien opgebouwd. Hij was een graag geziene
persoon en wij waren ‘de jongens van oom Jan’. Mijn vader
was inventief, een pionier met een enorme liefde voor het
product en altijd aandacht voor de mensen daarachter. Dat
heb ik voortgezet. Zijn opmerking: ‘Het is niet wie je bent,
maar wie je kent’, heb ik in die tijd goed begrepen. In Kaapstad
was Bergflora onze hofleverancier en Willem Verhoogt mijn
gids en onze ogen en oren naar de kwekers. Hij wist exact bij
wie we moesten zijn voor welke producten. Er werd nog veel
in het wild geplukt en de kwaliteit liet nog al eens te wensen
over. De landbouwuniversiteit Elsenburg in Stellenbosch
ontwikkelde uit zaad nieuwe soorten en dat is de eerste
aanzet geweest naar gecultiveerde producties. De samenwer-

Interview

king met dr. Jacobs is van cruciaal belang geweest. Zowel in
Zuid-Afrika als op de importafdeling werd een uitbloeiruimte
ingericht om onder zijn supervisie bloemen te testen op
houdbaarheid en kwaliteit.
Uit Zimbabwe importeerden we veel zomerbloemen en daar
kwam ik voor het eerst vrouwen van tabakskwekers tegen
die begonnen waren met het gecultiveerd telen van protea’s.
Topkwaliteit.

“In Zuid-Afrika waren
wij ‘die jongens van
oom Jan’.”

heb hem vaak advies gegeven wat betreft zijn producties. In
Australië heb ik een prachtige tijd gehad en met Neville Winley
van Exauflor een vriendschappelijke band opgebouwd.”
De groei van de import betekent elke vijf jaar een uitbreiding
van het pand aan de Mijnsherenweg en het optimaliseren van
het logistieke proces. “We hebben heel hard gewerkt om dat te
verbeteren en het voorraadbeheer te automatiseren Daar waren
we als bedrijf uniek in. Ik heb ervan genoten om onderdeel uit te
maken van dat proces en de mogelijkheid om het met elkaar te
realiseren. Als je mensen ontmoet, kom je in aanraking met
andere culturen en dat maakt je rijk. Ik houd van mensen die

progressiviteit uitstralen. ‘Ik worstel en kom boven’ is mooi om
als mens te ervaren. Iedereen maakt diepgang in zijn leven mee
en daar weer bovenop komen is knap, dat heeft niets met geld
te maken maar alles met mentaliteit. Die dertig jaar dat ik de
import heb geleid, zie ik als een levenswerk. We hebben veel
nieuwe producten de wereld ingebracht, ik heb in binnen- en
buitenland met fantastische mensen samengewerkt, we hebben
veel aan de weg getimmerd en waren altijd vernieuwend en
baanbrekend.
Ik beschouw het als een voorrecht dat ik daar aan heb
bijgedragen.” •

Wij stimuleerden kwekers om dingen te veranderen. Om
kwaliteit te waarborgen zijn we producten vanaf de farm tot
aan de klant gaan volgen. Het betekende een grote omslag in
kwaliteitsbeheersing. Dat was een unieke ontwikkeling.
Tijdens al die reizen heb ik bijzondere mensen ontmoet:
Winston Odendaal, leverancier van het eerste uur; Dennis
Shaw van Berghof, een kweker met een goed gevoel voor het
product en voor kwaliteit. Ik vond het altijd interessant om bij
de kwekers thuis te verblijven en kennis te maken met hun
omstandigheden en gezinsleven. Mountain Range Flora was
voor mij een rustpunt als ik na Kaapstad op weg ging naar Port
Elizabeth. De Gibsons waren heerlijke mensen, ik ben er altijd
gastvrij ontvangen. In Barrie vond ik een gelijkgestemde ziel,
een natuurliefhebber en net als ik een fanatieke birdwatcher.
Nokie van den Burg van Kingflora was een bijzondere persoonlijkheid, een man met diverse ambachten; naast kweker ook
boer en schapenfokker. We hebben veel overlegd samen en ik
Uitbloeiruimte van containerproducten
Dennis Shaw, Hans en Niek Oudendijk
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Opbouw bedrijf

“NU staan we
						 op de kaart!”
Als er 1978 besloten wordt om protea’s en groensoorten vanuit
Zuid-Afrika te gaan importeren, gaat in eerste instantie Cees Oudendijk
hiermee aan de slag. Hij haalt deze zendingen eigenhandig van Schiphol
af. Exotische bloemen en groen zijn in die tijd nog los in dozen verpakt,
dus opbossen moet in Aalsmeer gebeuren.
Na het overlijden van Cees neemt broer Hans het over.
De werkzaamheden vinden in de beginperiode plaats in
de bloemenveiling. Maar als de veiling toeslagen gaat heffen
voor iedere doos die binnenkomt, wordt het geen houdbare
situatie en gaan wij op zoek naar een onafhankelijke locatie.
Die vinden we bij Hilverda aan de 1e J.C. Mensinglaan, een
prima plek! Op die locatie maakt de Import in een paar jaar
tijd een enorme groei door.
Bergflora, onder leiding van Willem Verhoogt, is hoofdleverancier.
Later komt Kapflor, een exporteur uit de Kaapprovincie erbij en
gezamenlijk wordt er een boekettenlijn opgestart. Kapflor levert
middel safari- en single flower boeketten. Aan onze zijde wordt
dit assortiment verder uitgebreid met boeketten met drie en
vijf protea’s erin. Het is een dusdanig succesvolle ontwikkeling,
dat de import aan de Mensinglaan uit zijn jasje groeit.
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Zodoende wordt het een must om naar een grotere
verwerkingsruimte uit te kijken. In januari 1985 wordt
overgegaan tot de koop van het bedrijventerrein aan de
Mijnsherenweg in de Kwakel.
De aankoop omvat een woonhuis, kantoren, kas en bedrijfshal
met een totale oppervlakte van ca 1,5 ha. Om de kas rendabel
te maken, komt Jan Oudendijk met het idee er calla’s te gaan
telen.
In de daarop volgende jaren wordt het bedrijfspand in fases
uitgebreid. Allereerst wordt van de bestaande hal een koelcel
gemaakt. Vervolgens gaat de kas plat en wordt er op die plek
een nieuwe hal gebouwd, later uitgebreid met een droogopslag
erachter. De derde fase is de uitbreiding van het pand met de
bouw van een nieuwe koelcel met daarboven kantoren.
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Kees
Jong
de

Als ik aan het bedrijf Oudendijk
denk, dan denk ik gelijk aan nerine
en protea. In 1965 ben ik als kweker
voor mijzelf begonnen. nerine vond
ik gelijk mooi en apart. Maar waar
haal je ze vandaan? Via-via kwam ik
in contact met ‘vader’ Jan, dé nerine
specialist. Hij heeft mij de weg
gewezen naar de teelt van nerines
die wij al sinds 1968 -nog steedsmet succes veredelen, telen en
promoten. De passie voor nerine die
Jan op mij heeft overgebracht was
daarvoor de basis. Naast die passie
heeft Oudendijk mij ook de afzetmogelijkheden van mijn bloemen
gegeven. Het bedrijf was toen al
vooruitstrevend in eigen handel
direct met kwekers en afzetkanalen
en schaalvergroting door middel van
kwekerijen in het buitenland.
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Met hun centrale rol ontwikkelde Oudendijk een machtige
positie in de handel in onder andere nerine. Daarbij geholpen
door een sterk netwerk waar vooral zelf volop in is geïnvesteerd, met liefde en kennis voor de teelt en handel. Oudendijk
is een echte verbinder. Van dat netwerk mocht ik onderdeel
zijn. Zo kwam ik in contact met bijzondere mensen zoals Jan
Ruijter, en organisaties zoals de VKC en de NTS nerine
Commissie. Jan stimuleerde mij om in diverse commissies te
gaan, zo kon ik mijn visie op nerineteelt verbreden. Hij was in
die jaren als een vader voor mij. Het was dan ook een schok en
heel emotioneel om te horen dat hij daags na een bezoek aan
onze kwekerij overleed als gevolg van een ongeluk. Ondanks
dit verlies groeide het bedrijf door. Met de genen van zijn
vader liet Niek het bedrijf, het netwerk en bovenal betrokkenheid met andere mensen verder groeien en bleef de handel in
nerine een succes. Ik ben hem nog altijd dankbaar dat hij me
in die tijd stimuleerde om te reizen naar Zimbabwe, Zuid-Afrika, Ecuador, Frankrijk, Brazilië, Portugal en Chili. Daar
ontdekte ik de kansen die het buitenland bood voor onze
nerineteelt.

Aanstekelijke passie
voor mensen, handel
en mooie bloemen
Hoe ik Niek in een paar woorden zou omschrijven? Een
bevlogen bloemenhandelaar. Of het de teelt of de handel is, hij
is altijd bezig met zijn vak en de mensen daarbinnen. Hij is een
gepassioneerd en authentiek mens. Mensen verder brengen,
dat is wat hij doet en ook met mij heeft gedaan. Het enthousiasme van hem en zijn vader zal mij altijd bijblijven. Dankzij
hen heeft het bedrijf een familiekarakter waardoor ik me altijd
welkom en betrokken heb gevoeld.
Ik dank Niek en daarmee ook zijn vader voor alle dingen die
ze me lieten ontdekken. In de eerste plaats hun aanstekelijke
passie, mijn mooie nerines, de bijzondere mensen in hun
netwerk, en de mooiste plekken op de wereld. Ze hebben mij
geïnspireerd, gevormd en zelfvertrouwen gegeven. •
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Die benadering was voor mij bovendien een goede les, die ik
later zelf meerdere malen heb toegepast bij de debiteurenverliezen die ik leed bij sommige van mijn afnemers.

Hilbert
Jonkman

Hiljo

Mijn eerste kennismaking met de firma Oudendijk was in 1976. Met mijn vrouw Tineke en onze vijf
kinderen was ik als minderheidsaandeelhouder van Majovi vanuit Denemarken teruggekeerd op
vaderlandse bodem. De reden van deze verhuizing lag in de chaotische bedrijfsvoering van dit
bloemenbedrijf met export naar Denemarken waarvoor ik de verkoop verzorgde.
Oudendijk was onze commissionair voor de inkopen van
snijbloemen in het Westland. Hun verwerkingsruimte en
kantoor - de zogenaamde box - zat in Straat 4, die van Majovi
in Straat 5. De heer Jan Oudendijk was volgens mij in die tijd
niet meer actief bij zijn zaak betrokken maar kwam nog wel
regelmatig langs. Zijn zonen hadden het bedrijf overgenomen.
Ik herinner mij de oude heer als een erg aimabel man, maar
wel iemand die gezag uitstraalde en waar ik dan ook eerbiedig
“u” tegen zei.
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Met jonge Niek sprak ik regelmatig over de cowboy-achtige
taferelen binnen Majovi die, vonden wij beiden, geen stand
konden houden. Ondanks het forse verlies wat Oudendijk
moest incasseren na het faillissement van Majovi, leverden
Niek en zijn team vanaf dag 1 na de oprichting van Hiljo in
1977 volop bloemen aan mijn nieuw gestichte onderneming.
Nadien heeft Niek, of iemand anders van Oudendijk, mij nooit
op dat verlies aangesproken. Dat was buitengewoon professioneel van hem en ik heb dat even buitengewoon gewaardeerd.

Oudendijk verzorgde in de persoon van Jan Koene en Fred
van Assendelft vanuit het Westland voor ons de inkoop van
voornamelijk chrysanten, fresia’s, trosanjers en irissen. In mijn
herinnering had Oudendijk ook een zeker monopolie op de
verkoop van nerine, toen nog een klein product. Jan Stolker,
onze chrysanteninkoper die we van Oudendijk hadden
overgenomen (en die regelmatig teveel dronk maar toch
geweldig kon inkopen) bepaalde aanvankelijk vanaf de klok in
Aalsmeer wat en hoeveel er in het Westland gekocht moest
worden. Later, toen we in Aalsmeer op alle klokken eigen
inkopers hadden zitten, werd de koopopdracht aan het
Westland ook via hen gegeven. Als dalende prijzen en goede
vraag daar aanleiding toe gaven, kocht Jan Koene naast de
geplaatste bestellingen vaak grote partijen bloemen over de
hand. Het was een enorme sport die na het sluiten van de handel in Denemarken af te zetten. Over de prijs van die extra
bloemen, die Oudendijk voor eigen rekening aangekocht had,
werd tussen Jan Koene en mij vaak danig onderhandeld. Klaas
Lieuwes en Loek van Hameren deden vanuit de Oudendijk
box in Straat 4 volop mee in die handelsstrijd. In de herfst
ging het soms om volle vrachtwagens buitenchrysanten.
Aanvankelijk kocht Oudendijk ook, via hun inkoper Jan van
de Jagt, op de klok in Aalsmeer rozen voor ons in. Na een
poosje kwam en bleef Jan van de Jagt, evenals wat later Fred
van Assendelft, bij Hiljo in vaste dienst. Rond 1978 heeft ook
Hans Oudendijk enige tijd voor Hiljo gewerkt. Hij was een
van de meest trouwe, ijverige en loyale medewerkers die Hiljo
gehad heeft.

Niek en ik zaten wat visie en bedrijfsvoering betreft volledig
op een lijn. Wij hadden respect voor elkaar en daaruit
ontstond een hechte zakelijke vriendschap. Later resulteerde
dat in de oprichting van een verbond met andere vooruitstrevende bedrijven, het E-Team genaamd. Leden waren naast
Oudendijk en Hiljo o.a. Movri, Baltus, Barendse en Schrama.
Regelmatig werd door deze club vergaderd over mogelijke
samenwerkingsverbanden onderling of onze opstelling en
positie richting de veiling.
Intussen professionaliseerden en groeiden onze bedrijven
sterk, ieder op zijn eigen terrein. Oudendijk ontwikkelde een
krachtige importpoot voor sierteeltproducten en Hiljo breidde
zijn export uit naar de overige Scandinavische landen en - na
de val van de muur - Oost-Europa. Regelmatig werd er op de
veiling in Aalsmeer verhuisd naar grotere verwerkingsruimtes.
Oudendijk betrok zelfs een enorme eigen hal in De Kwakel.
In 1990 verkochten Tineke en ik ons bedrijf aan een Finse
multinational maar bleven directie voeren. Bijna twee en een
half jaar later verlieten we beiden het bedrijf definitief. Mijn
contact met Niek bleef echter en we hebben met hem (en
Gino Hol) nog vele jaren nadien zaken met elkaar gedaan.
Terugkijkend kan ik zonder overdrijven vaststellen dat ik diep
respect heb voor de Oudendijken. Dat geldt zowel voor hen
persoonlijk, voor hun manier van zaken doen als voor wat ze
zakelijk tot stand hebben gebracht. Het waren voor ons zeer
betrouwbare partners. •
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geworden. De explosie bij de Cindu, die een enorme impact
heeft gehad op alle betrokkenen en in de hele regio, brengt een
ommekeer teweeg. De ramp heeft tot gevolg dat er reorganisaties plaatsvinden en hoewel Erik niet op de nominatie staat,
stuurt hij toch op een uitkoopregeling aan.

Erik
Interview

Eerkes

Erik Eerkes is op een bijzondere manier in de zaak
gekomen. Als hij op een avond afstemt op een
regionaal radioprogramma - benieuwd naar wat er
allemaal te doen is in de markt- hoort hij dat exportbedrijf Oudendijk Kosmos iemand voor de boekhouding zoekt. Zelf is hij op dat moment werkzaam
als divisie controller bij de Cindu maar hij zoekt er
nog iets naast en de vacature wekt zijn interesse.
“Oudendijk? Ik had er nog nooit van gehoord” zegt
Erik, “maar bloemen, lekker dichtbij, ik dacht bij
mijzelf ik ga er gewoon eens praten.”
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Er volgt inderdaad een gesprek, Jan Oudendijk wil hem graag
in dienst nemen als boekhouder, maar dat is niet Eriks
doelstelling. “Ik kan niet fulltime komen werken” legt hij uit,
“maar ik heb wel een alternatief, want ik zie dat hier veel te
doen is.” “Hoe zie je dat nou?” vraagt Jan Oudendijk verbaasd.
“Ik hoef alleen maar naar de kasten te kijken” is het laconieke
antwoord. Erik spreekt af om in eerste instantie in de avonduren te komen helpen. “Daarna zien we wel verder.”
De weekends komen erbij, hij zit er regelmatig op zaterdag,
soms ook op zondag, we spreken over 1969, de veiling draait
op zaterdagen nog volop. In het begin is er geen overeenkomst,
slechts de mondelinge afspraak: ik help jullie. Hij kijkt er op
terug als een bijzondere periode. Maar het is van meet af aan
duidelijk dat er iemand bij moet komen. In de jaren die volgen
brengt Erik de financiële zaken op orde, hij neemt een
boekhouder aan en zorgt ervoor dat er een nieuwe accountant
komt. “Die jullie nu hebben maakt van een mug een olifant,
probeer maar van een olifant een mug maken, dat is veel
beter.”
Zelf wordt hij commissaris in het bedrijf, een functie die goed
te combineren is met zijn baan bij de Cindu. Maar de taken
breiden zich uit. Jan Oudendijk vraagt hem mee te gaan naar
Florida en Colombia om problemen in de bloemen- en
bollenhandel op te lossen. “Een container die niet goed was
aangekomen, het ging allemaal over transport en over geld;
een en al ellende” vertelt Erik. Het betekent wel dat hij vrije
dagen moet opnemen bij de Cindu en dat gebeurt steeds
vaker, want regelmatig reist hij af naar de USA om zaken te
regelen. Erik beseft dat hij een keuze moet maken, beide
banen combineren gaat niet meer. Daarvoor is het te complex

“In het begin werd mij dat
niet in dank afgenomen:
daar heb je hem weer.”
De zaken zijn nu omgekeerd, hij gaat volledig voor zichzelf
werken, kan zich daardoor fulltime richten op Oudendijk en
verhuurt zich daarnaast aan de Cindu. Daar ziet men graag
dat hij nog enkele jaren de jaarrekening presenteert. Op de
vraag wat hij heeft kunnen bereiken bij Oudendijk zegt hij:
“Wat ik bij de Cindu meemaakte kon ik hier toepassen:
financiële rapportage, personeelsadministratie, veiligheidsvoorschriften, beleidsrichtlijnen en het vastleggen van
vergaderingen en meetings. In het begin werd mij dat niet in
dank afgenomen: daar heb je hem weer, maar ik heb organisatie en structuur aangebracht. En dat was er nauwelijks.”
Hij kijkt er met voldoening op terug. Met als hoogtepunt de
ontwikkeling van het bedrijf die hij heeft mee kunnen maken.
“Met een groep samenwerken, waarin ieder functioneert op
zijn eigen manier is een bijzondere ervaring. Van een simpele
bloemenkar tot een organisatie met zo’n vijftien bedrijven. Die
hele groei en ontwikkeling heeft het fundament aangegeven
van waar we nu staan.” •
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Willem
Verhoogt

Bergflora Pty Ltd.
De eerste keer dat ik een lid van de familie Oudendijk ontmoette, was ook de belangrijkste: Pater
Familias, Ome Jan Oudendijk. Aangezien een deel van mijn familie in Zuid-Afrika woonde en naar
aanleiding van alle verhalen, wilde ik altijd graag een jaartje naar Zuid-Afrika. Na de middelbare
tuinbouwschool wilde ik wel door in de bloemen, maar mijn interesse ging meer uit naar de handel
dan naar het kweken. Ik kreeg voor een jaar een baan aangeboden op een bloemenkwekerij: Schippers Flowers, nabij Johannesburg en die baan heb ik aangenomen.

Op een koude, regenachtige dag in augustus 1974 waren wij
nerinebollen aan het planten, een gewas waar ik niets van
wist, toen er een net geklede heer met vlinderdas door de
modder kwam aanstappen, bij ons op z’n knieën zakte, bollen
begon open te snijden en langzamerhand goedkeurend begon
te knikken. Ik begreep er niets van en hij legde mij met het
grootste geduld en trots uit hoe de bloem in de bol zat.
Alhoewel de nerine inheems is in Zuid-Afrika, denk ik dat deze
nerinebollen van Ome Jan de eerste commerciële plantage
was in Zuid- Afrika.
In 1976 ben ik bij Bergflora in Villiersdorp begonnen en rond
die tijd begon de firma Oudendijk bloemen te importeren
onder de naam Kosmos.
Met Hans en Truus is een hechte samenwerking en vriendschap ontstaan en samen hebben we heel wat gepionierd en
veel onbekende Zuid-Afrikaanse bloemen geëxporteerd naar
Nederland. Daarmee waren wij de eerste. We hebben van alles
geëxperimenteerd: bloemen in zeecontainers, bloemen in
vrachtwagens van Kaapstad naar Johannesburg, bloemen
laten veilen op Aalsmeer voor kwekers in Zuid-Afrika. We
hebben zelfs nog ‘waterblommetjies’ (een soort Zuid-Afrikaanse waterlelie) geëxporteerd.
De Oudendijken waren altijd in voor nieuwe dingen en waren
zeker niet bang om risico’s te nemen. Het was niet makkelijk

72

voor een Nederlands bedrijf om met Zuid-Afrika zaken te
doen gedurende de tachtiger jaren maar ondanks alle obstakels zijn beide bedrijven van kracht tot kracht gegroeid.
Doordat iedereen zo gepassioneerd was met z’n vak, hebben
we ondanks het harde werken altijd veel plezier gehad en veel
gelachen.
Wie zal de prachtige reizen naar Israël en Zuid-Afrika vergeten? Met alle Zuid-Afrikaanse kwekers, waar meer canasta
gespeeld werd dan naar lezingen geluisterd. Zo ook de I.P.A.bijeenkomsten in Tenerife, waar we met Don en Pieter een
paar heerlijke avonden hebben doorgebracht en alle bezoeken,
over en weer, waren elke keer weer een feest.
In 1991 heeft Bergflora een reis geregeld met de belangrijkste
leveranciers uit Zuid-Afrika naar Nederland. Het was slechts
voor drie dagen, maar wat hebben die Zuid-Afrikaanse boeren
genoten van de gastvrijheid, geboden door alle medewerkers
van de firma Oudendijk.
Rond 1996 liet Niek weten dat de firma Oudendijk wel meer
dan slechts een klant van Bergflora wilde worden en een jaar
van intense gesprekken volgde, want was het wel in Bergflora’s
belang om hun grootste klant als aandeelhouder te hebben?
Een positieve beslissing werd genomen en het bleek al snel
een gouden greep voor alle betrokkenen.
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“Ik denk dat deze nerinebollen van Ome Jan
de eerste commerciële
plantage was
in Zuid- Afrika.”

Johan
Buckert
beleggingsadviseur

In 1998 heeft Niek Oudendijk de aandelen overgenomen van
mijn toenmalige partner en groeiden de bedrijven nog sneller
dan voorheen. Het 50/50-partnership tussen Oudendijk en
Bergflora is altijd zo gebleven en of het nou ging om grond en
gebouwen, nieuwe zaken kopen, of het opzetten of zelfs
beginnen van een kwekerij, die 50/50-verhouding in
aandelen bleek de juiste formule en daarmee groeide het
vertrouwen in elkaar.
In 2007 was Niek bij Bergflora in Kaapstad en op de een na
laatste dag van zijn bezoek werd tijdens een vergadering
genoemd dat er een bloemenkwekerij te koop was in Clanwilliam,
ongeveer 250 km van Kaapstad. Niek was onmiddellijk
laaiend enthousiast terwijl ik het helemaal niet zag zitten,
maar Niek bleef aanhouden... we kennen hem.
Ik weigerde de volgende dag om er naar toe te rijden, vond het
‘veel te ver’. Niek heeft toen een van de secretaresses gevraagd
een helikopter te regelen als ik dan echt niet wilde rijden. Ik
zag de bui al aankomen, Bergflora had die rekening moeten
betalen, dus zijn we de volgende dag maar in de auto gestapt.
De afstand viel Niek ook tegen maar toen we de kwekerij
zagen en de toenmalige manager, nu aandeelhouder, Bertu
Nieuwoudt ontmoetten, gingen we alle twee voor de bijl en
nog dezelfde dag is het besluit genomen voor het volgende
avontuur.
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Vandaag de dag is Flora United South Africa een volwaardig
bedrijf met +/- 45 ha. Geraldton Wax en Future Fynbos
soorten. Daarnaast ook 15 ha. citrusvruchten: Clementine. Het
is een project waar we veel plezier aan beleven en weer is
gebleken: de firma Oudendijk is nooit bang voor een uitdaging.
Namens Bergflora, Flora United SA en vele kwekers in
Zuid-Afrika willen wij iedereen die betrokken was en nog is bij
de firma Oudendijk heel hartelijk bedanken voor de open,
eerlijke en gezellige samenwerking die we met jullie hebben
mogen beleven.
Ik wens iedereen wereldwijd in de bloemenwereld een klant,
een partner en een vriend als de firma Oudendijk toe. •

Niek de naam rijmt waarschijnlijk niet voor niets
op uniek. Wij kennen elkaar reeds meer dan
30 jaar. Ik werkte toen als bankmedewerker bij
de NMB in Hoofddorp. Op het sluiten van de dag
kwam een jongeman aan de balie die de directie
wilde spreken. De toenmalig bankdirecteur de
heer Filius, alsmede al zijn vervangers waren
reeds vertokken Het was vrijdagmiddag en bijna
weekend.
De jonge Niek had een probleem; het salaris van het personeel
moest worden betaald en er stond niet genoeg op de rekening.
Met de hand op zijn hart beloofde hij mij dat de week erna het
geld weer op de rekening zou staan. Aldus geschiede. Typisch
Niek, hij zorgde goed voor zijn personeel. Vanaf dat moment is
er een bijzondere band tussen ons ontstaan. Niet dat we
elkaar privé veel zagen, maar op een of andere manier hadden
we behoefte aan elkaars advies. Bijzonder is dat onze vaders
elkaar ook al kenden. Later toen ik al lang en breed in Zwitserland woonde, kwam hij mij samen met zijn vriend Gino
bezoeken. Al was het maar om hun nieuwe Porsche uit te
testen op de Duitse Autobaan.
In de loop van de jaren is het contact alleen maar beter en
meer geworden. Gesprekken, tezamen met zijn loyale medewerker Erik Eerkes waren veelal zakelijk maar altijd plezierig
en vol met humor. Erik was voor een bankmedewerker zoals
ik niet altijd makkelijk, maar hij had maar één doel en dat was
de zaken zo goed mogelijk voor het bedrijf regelen.
Niek is trots op zijn kinderen, maar als je zou denken dat hij
het wat kalmer aan zou doen, dan heb je het mis. Er is altijd
wel een nieuw projectje te vinden. •
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Overlijden vader Jan
Het leven gaat niet altijd over rozen, ook Oudendijk
krijgt als bedrijf en als familie met de nodige tegenslag
te maken. In augustus 1986 overlijdt op 66-jarige
leeftijd Jan Oudendijk door een noodlottig ongeval.
Die dag heeft hij de laatste van een serie containers
met bollen naar het buitenland gestuurd. “Een levenswerk voltooid” zegt hij tegen zijn zoon als hij in de
namiddag het pand aan de Mijnsherenweg verlaat,
“straks ga ik lekker even fietsen met mama.” Een paar
uur later komt het bericht dat hij is aangereden op de
Zeeweg in Bloemendaal en op slag is overleden. Het is
een groot verlies. De steunpilaar binnen het gezin is er
niet meer. Ook in de bloemenwereld brengt het bericht
van zijn overlijden een schok teweeg. Een unieke
persoonlijkheid, een pionier, een man met een bijzondere visie, veel kennis en een enorme passie en
gedrevenheid, is weggevallen. Uit alle delen van het
land en ook vanuit het buitenland komen relaties om
hem de laatste eer te bewijzen. Tijdens een indrukwekkende uitvaartplechtigheid nemen we waardig en
stijlvol afscheid van hem. Maar het gemis blijft.

Jan Oudendijk
29 februari 1920 - 12 augustus 1986
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Interview

Zuid-Afrika, zorgt voor een tot op de dag van vandaag
durende liefde voor dat land, dat hij nog steeds graag bezoekt.
Hij heeft een bijzondere band en vriendschap opgebouwd
met mensen van het eerste begin, zoals Willem Verhoogt en
René Schoenmaker. Heden ten dage zijn dat Cino Gironi en
John Walsh.

Don
Meer
Interview

van
der

Don van der Meer, een kwekerszoon, gaat in
1988 direct vanaf de Middelbare Tuinbouwschool aan de slag bij Oudendijk. Het eindexamen is net achter de rug en de militaire dienst
wacht, maar dat duurt nog een paar maanden.
“Bij de Import is altijd wel werk”, zegt klasgenoot Mike Oudendijk. En dat neemt Don ter
harte. Nadat hij zijn diploma heeft behaald
werkt hij de zomermaanden bij de importafdeling en eenmaal in militaire dienst, blijft hij dat
doen in de weekenden. In september 1990
krijgt hij zijn eerste vaste contract. In die
periode is er veel export naar Australië en hij
houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop
en de verwerking van rozen. Na het vertrek
van de toenmalige importmanager krijgt Don
de leiding over het verwerkingsproces in de
hal en gaat hij samen met Hans Oudendijk de
commercie doen. Don is verantwoordelijk voor
de import van zomerbloemen uit Zimbabwe,
Hans gespecialiseerd in exoten uit Zuid-Afrika.
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“Ik kwam in een bedrijf met als ‘medewerkers’ een hele groep
huisvrouwen die veelal onder schooltijd van de kinderen aan
het werk waren. Het was echt wel een leuke groep maar de
meesten startten rond 9:00 uur en lieten na 12:00 of 15:00
uur alles uit handen vallen want dat was de afspraak. Er
waren er in die tijd een paar die het altijd moesten afmaken.
Tineke, alom bekend als ‘Teun’ was destijds een van de
belangrijkste pilaren in de organisatie maar ook persoonlijk
voor mij. Al was het alleen al om naast hard werken ook op
18-jarige leeftijd het fenomeen ‘vrouw’ wat meer te begrijpen
want daar begrijp je op die leeftijd natuurlijk helemaal niets
van. Ook dat neem ik nog dagelijks mee, alhoewel vrouwen
helemaal begrijpen...”   
Tijdens zijn eerste reis naar Zimbabwe maakt hij kennis met
de grote groep kwekers die onder Wingflora valt. Ze zijn
gemakshalve niet met naam maar met nummer aangeduid.
Naast verschillende zomerbloemenkwekers, waaronder
kweker nr. 1 en oprichter van Wingflora Anthony Fisher, maakt
hij kennis met vrouwen van tabakskwekers die zijn begonnen
met de teelt van protea’s. Samen met Hans reist hij door
Zuid-Afrika voor een bezoek aan kwekers van exoten. “Een top
week” herinnert hij zich. Hij ontmoet er proteakweker Nokie
van de Burg, een markante persoonlijkheid. “Ik was door Hans
gewaarschuwd en kreeg inderdaad, nadat Nokie een fles
whisky soldaat had gemaakt, de wind van voren over prijzen,
aantallen en marktstrategie.” Die eerste kennismaking met

De import van hypericum uit Ecuador is een nieuwe ontwikkeling, waar Don nauw bij betrokken is; het vervoer per
zeecontainer en in een vervolgstadium de bouw van het
logistieke centrum. Met een collega reist hij naar Ecuador
en bezoekt de diverse zomerbloemenkwekerijen rond Quito,
waaronder Florecot. Tijdens het bezoek aan een van die
kwekerijen wordt hij tot zijn verbazing in het Nederlands
aangesproken en dat blijkt de eerste kennismaking met Fedor
Broers van Latitude 0. Daarmee is het contact gelegd voor wat
een jarenlange samenwerking zal worden.

“Ik kwam als broekie
met een middelbare
opleiding in een bedrijf
van internationale allure.”
Terugkijkend op die begintijd bij de Import zegt hij: “Ik kwam
als broekie met een middelbare opleiding in een bedrijf van
internationale allure en heb er zo ontzettend veel geleerd door
het gewoon maar te gaan doen. Het was voor iedereen nieuw;
er was geen script of studie van, maar puur ondernemen met
elkaar. En door dit soort projecten werd de Import ineens een
serieuze poot binnen het bedrijf.” Waren er ook twijfels over
waar hij mee bezig was? “Natuurlijk waren die er. Ik heb vaak
gedacht: waar zijn we in hemelsnaam aan begonnen? Maar in
die beginjaren stapte ik op een trein die ging rijden.
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andere ‘warme kant’ het familiaire, wat ook zo goed werkte
onder de collega s en leveranciers. Hans en Niek, zo verschillend van elkaar maar toch ook weer in heel veel opzichten
hetzelfde. Prachtig !!!
Andere belangrijke ‘leermeester’ voor mij en vooral in de
laatste jaren dat ik bij Oudendijk werkte, is toch ook Gino Hol
geweest. Gino eigenlijk binnen gekomen als zoveel mensen,
namelijk: ‘vriend of kennis’ van Niek, heeft Oudendijk ook
door hele moeilijke en laatste handelsfases heen geholpen.
Ondanks dat er veel moeilijke en pijnlijke beslissingen
genomen moesten worden, wat we op dat moment en met
hem erbij wel konden, heeft het er wel voor gezorgd dat de
moeilijke fase waarin we toen zaten positief en met opgeheven
hoofd afgesloten kon worden. Dat is de basis geweest voor de
volgende positieve fase waarin heel veel mensen nu zitten. Dit
heeft destijds geleid tot All4You Flowers, Byfod en de fusie
tussen Oudendijk Import en OZ Import.”

Het nadeel was dat er geen tijd was om over andere dingen na
te denken of eens van die trein af te stappen om te observeren,
of richting aan te geven. Als ik nu terugkijk denk ik: dat hadden
we wel eens anders kunnen doen. De risico’s die toen genomen
zijn, waren onverantwoord, maar we zijn allemaal doeners en
harde werkers. Het is jammer dat er op dat moment niet meer
denkers naast ons hebben gezeten. Als er een probleem was,
gingen we een meeting in en gaven we elkaar het gevoel: we
komen er wel uit. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar in onze
optiek was de oplossing: we gaan gewoon nog harder werken
en we ontwikkelden pas een visie naarmate we dingen aan het
doen waren en niet vooraf. Elke periode waar je op terugkijkt is
er een van pieken en dalen, goede en minder goede beslissingen, mooie en minder mooie momenten. Vooral die laatste
categorie heeft ons gevormd tot wat we nu zijn en daar ben ik
achteraf heel dankbaar voor. We hebben door de jaren heen
een aantal crisissen meegemaakt en dat helpt mij elke dag om
met beide benen op de grond te blijven staan.
Daarnaast zijn voor mij natuurlijk Hans en Niek heel belangrijk geweest. Aan de ene kant waren het de normen en
waarden van het eerlijk maar hard zaken doen, en aan de
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Na de overname door de Dutch Flower Group is Don in eerste
instantie commercieel manager exoten geworden en inmiddels na het vertrek van Jaap Stelder commercieel verantwoordelijk voor het hele pakket bloemen. Leuk om te vermelden is,
dat beide Flora United farms, zowel in Portugal als in
Zuid-Afrika, belangrijke leveranciers van de Dutch Flower
Group zijn. “De visie die we destijds bij Oudendijk ontwikkeld
hebben om nog dichter bij de productie te staan is effectief en
helpt ons nog steeds.” Ook werkt hij nog altijd samen met de
Oudendijk collega’s van het eerste uur. “We kenmerken ons
door dezelfde mentaliteit en werkdrift. Wij behoren tot de
categorie die het licht aan en ook weer uit doet.” •

leven
over rozen

Het
gaat niet altijd
Boycot

In 1986 wordt de boycot met Zuid-Afrika afgekondigd en dat
heeft grote gevolgen voor Oudendijk Import. Het merendeel
van de import producten komt van het Afrikaanse continent.
De directie besluit onmiddellijk maatregelen te nemen en
vraagt ontslag aan voor een aantal parttime medewerkers. Het
treft Oudendijk ook in de persoonlijke sfeer. Er ligt een
dreigbrief van de RaRa-actiegroep in de brievenbus en dat is
wel degelijk iets om serieus te nemen, gezien de vele brandstichtingen die deze terreurgroep op zijn naam heeft staan.
Niek zegt over deze periode: “We hadden net het bedrijfspand
gekocht, mijn vader was overleden, daarmee was ik mijn
mentor kwijt en toen nog eens de boycot. Ik had wel heel erg
het gevoel de verkeerde afslag te hebben genomen.”

Don Grimes, ambassadeur van Australië wordt gevraagd de
officiële opening van de tentoonstelling te verrichten. Een
uitnodiging waar hij graag gevolg aan geeft. Ondertussen gaat
de import uit Zuid-Afrika, zij het op wat kleinere schaal,
gewoon door. Parttimers blijven aan het werk. Onder de vlag
van Swaziland vinden de Zuid-Afrikaanse producten hun weg
naar Aalsmeer.

Maar de veiling blijft tijdens de boycot achter de importbedrijven staan en er volgt overleg met collega importeurs en
het bedrijfschap. Onderling wordt afgesproken dat het
verstandig is om een zekere anonimiteit in acht te nemen.
Naam, logo’s en reclame worden van de vrachtwagens gehaald.
Om al deze negatieve ontwikkelingen een positieve draai te
geven en het imago te versterken gaat alle aandacht en
reclame uit naar andere landen en organiseert Oudendijk het
jaar daarop een uitgebreide bloemenexpositie met Australië in
de hoofdrol.
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De Australische ambassadeur Don Grimes
maakt aanstalten om bij wijze
van openingsritueel de stropdas van
Hans Oudendijk door te knippen.

De boycot met Zuid-Afrika zorgt voor een omslag in
denken en doen. Problemen het hoofd bieden is steevast
de Oudendijk-strategie. Niet bij de pakken neerzitten,
maar nieuwe uitdagingen zoeken en aangaan. In 1987
gaat specifiek de aandacht naar Australië. In de bedrijfshal aan de Mijnsherenweg wordt een expositie ingericht
met exotische producten uit Down Under. Met daarnaast ook ruimte voor kunst en cultuur. Er is een
uitgebreide collectie schilderijen van Jan Bazuin te
bewonderen en kunstenaar Gerard Havekes geeft een
demonstratie van zijn beeldhouwkunst. De Australische
ambassadeur Don Grimes verricht de officiële opening
van de tentoonstelling.

Productshow

Australië
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Activiteiten
ennieuwe ideeën

‘Oudendijk in beweging’ is de slogan van 1988. Een periode die bol staat van de
activiteiten en nieuwe ideeën. Het complete team aan medewerkers, gekleed in
trainingspakken met logo, presenteert zichzelf in een kleurige folder.
Oudendijk heeft een duidelijke visie op service en kwaliteit en daarbij
is teamgeest een van de sleutelwoorden.
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Csizik beker
In november 1988 doet Oudendijk
mee aan de Vaktentoonstelling in
Aalsmeer. Arrangeur Heleen Valstar
ontwerpt een stand waarin het
assortiment aan producten uitdagend
wordt gepresenteerd. Het is een
doorslaand succes. Oudendijk behaalt
de eerste prijs en wint de prestigieuze
Csizik beker.
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Een bedankbriefje van ambassadeur
Zach de Beer en zijn vrouw, voor de
gelegenheid die hen geboden is om
deelgenoot te zijn het 50-jarig jubileum.
Zij uiten hun bewondering voor de
‘werkelijk spectaculaire show’ en zijn
heel blij met het prachtige bloemen
arrangement dat zij thuis mochten
ontvangen.

Het 50-jarig jubileum wordt in 1995 groots gevierd, met
een spectaculaire tentoonstelling aan de Mijnsherenweg.
Peter Boeijkens is de creatieve geest achter dit project. Om
de Zuid-Afrikaanse sfeer goed weer te geven ontwerpt hij
een aantal zandsculpturen als symbool voor de termietenheuvels in dat land. Tonnen zand worden de bedrijfshal
ingevoerd. Bij de ingang van de expositie staat een boog
bestaand uit honderden bloemen. De Tjoek Tjoek Express
brengt de vele gasten van het nabijgelegen parkeerterrein
naar de tentoonstelling. De Zuid-Afrikaanse ambassadeur
Zach de Beer en zijn vrouw zijn eregasten. Zij openen de
tentoonstelling.
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Via Jan Ruijter uit Venhuizen ben ik met de firma
Oudendijk in aanraking gekomen. Jan Ruijter was
veredelaar van o.a. nerine. Hij en vader Jan Oudendijk
waren goede bekenden van elkaar en samen zijn ze
enkele malen naar Zuid-Afrika geweest om bijzondere bolgewassen te zoeken, die Jan dan doorteelde of
veredelde. Ze kwamen o.a. thuis met thulbagia en
nerine bowdeni.

Edgar
Hennis
Advocaat

In 1993 kwam ik door Erik Eerkes in contact met
Oudendijk. Ze hadden behoefte aan een jurist,
die out-of-the-box kon denken en die wat minder
traditioneel was.
Als advocaat kwam en kom ik in contact met veel verschillende mensen. Ik ontmoette Niek, het klikte, en de rest is
geschiedenis. Zo’n lange band met iemand, dat is wel bijzonder. Je maakt iemand mee op momenten van succes, maar
ook als het tegenzit. Ik vind dat zoiets in de relatie met een
enkele, speciale cliënt geen eenrichtingsverkeer kan zijn. Die
cliënt is het waard om ook je eigen momenten van succes en
tegenslagen te delen. Die verbondenheid maakt een relatie
tot een vriendschap.

Niek zei altijd: “Heb je wat nieuws, ongewoons op bloemen- of
bollengebied, kom er dan bij mij over praten.” Het zal 1986
geweest zijn, (ik was toen nog leraar Bloembollenteelt op de
RMTS te Hoorn) dat ik Niek benaderde voor een project in
Zimbabwe, om Allium spaerocephalon op te planten bij het
bedrijf HadenTebb.
de verhoudingen in een familieonderneming, issues over de
vraag of bloemenzendingen onder f.o.b.- dan wel c.i.f.-regime
waren afgesproken en de fiscale consequenties daarvan.
Of een partij verdovende middelen die in een ontvangen
vracht werd aangetroffen. Hoe daarmee om te gaan: want het
enkel in bezit hebben ervan is strafbaar. Een caleidoscoop
aan zaken, waarin met beleid en gevoel voor verhoudingen
moest worden geopereerd. Zaken die Niek, maar soms ook
mij, wakker hielden.

Mijn eerste advies betrof de vraag hoe Oudendijk kon borgen,
dat een betaling aan haar door een partij die op omvallen
stond, niet achteraf ongedaan kon worden gemaakt. Het was
een lang advies, waarbij Niek aangaf de kern te begrijpen: hij
zou onthouden wat het verschil was tussen een verplichte en
een onverplichte betaling en de rest legde hij terzijde.

Niek ging en gaat vaak uit van zijn gevoel en daarbij koos en
kiest hij mensen met onderscheiden kwaliteiten: de één juist
om zijn scherpte en stoutmoedig commerciële durf, de ander
omdat hij voor elk probleem wel een vernuftige oplossing
weet. Met Julius Caesar, die een boek schreef over zijn Gallische Oorlog, heeft Niek gemeen dat hij over zichzelf in de hijvorm spreekt. Dat is grappig, maar het legt misschien vooral
bloot dat Niek zichzelf plaatst in de rol op afstand, die hem in
staat stelt overzicht te houden, twee kanten te blijven zien en
een sterk ontwikkeld moreel kompas te hebben.

Daarna kwamen allerlei kwesties, zoals het introduceren
van een nieuw pensioensysteem, verandering van arbeidsvoorwaarden, en adviezen over vennootschappen en allerlei
(internationale) deelnemingen, contracten, overnames, cessies en wat dies meer zij. Maar ook echt delicate zaken, zoals

Op momenten die ertoe deden, koos Niek altijd voor de mensen in zijn bedrijf, voor de zwakkere die bescherming nodig
had. Hij wil, als de balans wordt opgemaakt, dat hij het goede
heeft gedaan. Ik denk dat het dat is, waarom Niek die speciale
cliënt is, met wie je een relatie hebt die een vriendschap is. •
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Ook werd ik door Niek in deze periode gevraagd om nerine- en
agapanthuskweker Cor van Eyk uit Nootdorp te begeleiden
naar Zimbabwe en Zuid-Afrika. In Zimbabwe deden we zaken
met het bedrijf HadenTebb en in Zuid-Afrika met Lilly Vally .
Op beide bedrijven teelde men nerine voor Oudendijk. In 1995
ben ik door Oudendijk en Holex Flower benaderd een bloembollen
exportbedrijf te beginnen voor projecten in Frankrijk, Portugal,
Costa Rica en Zuid-Afrika. Na drie jaar als parttimer gewerkt te

hebben in de export, ben ik vanaf september 1999 fulltime aan
de slag gegaan in de export van bloembollen onder de paraplu
van de Oudendijk Groep. Eerst onder de naam Floriade BV, maar
we moesten op last van de Floriade Nederland organisatie onze
bedrijfsnaam veranderen en zijn daarna verder gegaan als Bulb
Quest BV, gerelateerd aan Flora Quest. Ook de naam Bulb Quest
was maar een kort leven beschoren, omdat we met dit bedrijf in
zwaar weer kwamen door deelname en handel in nieuwe tulpenrassen via het bemiddelingsbureau SBC Lisse. Met ingang van
1 januari 2014 zijn we verder gegaan onder de naam Diamond Bulbs.
De handel breidde zich uit, we exporteerden bloembollen naar een
groot aantal klanten in diverse landen binnen en buiten Europa,
o.a. ook in Portugal. Tevens verzorgden we als Diamond Bulbs
voor relaties van Oudendijk zendingen bollen per luchtvracht
naar diverse landen in de wereld. Bloembollenexport is een hele
leuke tak van sport. Helaas door de grote financiële crisis vanaf
2008 kwamen vele relaties op scherp te staan en kreeg Diamond
Bulbs het financieel moeilijk. We hebben heel veel geld laten
liggen in Costa Rica en Portugal. De interesse van de investeerders verminderde na al deze tegenvallers en ik heb voor mezelf
de beslissing genomen om vanaf 2008 nog drie jaar te werken
als manager in Diamond Bulbs en daarna is dit bedrijf opgeheven.
Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat Niek en Gino in mij
gehad hebben van 1996 tot 2011 en uiteraard ook voor de expertise,
professionaliteit, financiële adviezen en de internationale contacten. Internationale contacten waar ik nog steeds gebruik van maak,
zoals nu met beginnende export van lelies naar Ecuador met als
belangrijk contact Fedor Broers van Latitude 0 Farms en nu weer
via Don van der Meer van de Dutch Flower Group, met informatie
en contacten betreffende pioenenteelt in Trevelin Argentinie. •

Piet
Koopman
Diamond
Bulbs
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Peter &
Barrie Gibson
During the late 1960’s our father Jimmy Gibson
met Jan Oudendijk on a flight from Europe and
started chatting about the possibility of
airfreighting proteas from Cape Town to
Holland. Cultivated proteas were virtually
unknown so the first trial shipments consisted
mainly of wild grown proteas and Cape greens.
Airfreight space was very limited back then with
100Kg shipments being the norm so to get a
250Kg allocation was something special. Once
the wide bodied aircraft were introduced and
protea cultivation started producing better
quality product, airfreight exports to Holland
increased enormously with volumes doubling
every couple of years.
Mountain Range Flora’s business dealings with
Oudendijk import started on a small scale but by
the early 2000’s had grown enormously, helped
in no small part by increasing use of refrigerated
sea containers.
It was a pleasure dealing with the Oudendijk
family whose professionism and innovative
business practises created a friendly relationship
that we still enjoy today. Our visits to Holland
were always the highlight of our regular business
trips to Europe.

MOUNTAIN RANGE FLORA
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‘Heuningklip’ is een
kenmerkend natuur
verschijnsel op de farm
‘Mountain Range Flora ’.
Het enorme rotsblok dankt
zijn naam aan de zwermen
bijen die er wonen.
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In 1984 I was introduced to Mr Jan Oudendijk by a newly
arrived Dutch rose grower by the name of Eddie Dekkers, who
knew the Oudendijk family well prior to his arrival in Australia
to set up a Rose growing operation in both Sydney and Perth.
We spent an afternoon together discussing all matter of
topics, mainly of course regarding supply of product to his
family company, Oudendijk Import B.V.

Neville
Exauflor

Winley

It begins in 1979 when I was working for Gibson
Benness Industries, a merchant type company in
Perth, as the General Manager. We became involved in the Wildflower Industry at a time when
Australian Wildflowers, particularly dried flowers,
were becoming popular around the world. The
flower company was called Florex and it became
my responsibility being the General Manager of the
Group. The business was growing nicely over the
next 5 years with the export of both fresh and dried
increasing quite quickly.
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Unfortunately we were unable to commence supply at that
time as Florex had an agreement with another Dutch Importer. This was understood by the Oudendijk family and so we
kept in contact. 1986 was saddened, when we were advised of
the death of Mr Jan due to tragic accident whilst riding his
bike, as most Dutch people.
At this time with the popularity of Australian Wildflowers,
various smaller exporters were being purchased by a larger
Exporter, who was funded by various Tax driven schemes
until there was really only Florex left as competition. Florex
having approximately 50% of all exports. At the end of 1986
the inevitable occurred with Florex also being consumed.
By now I had established connections in the Flower Industry
all over the world and saw the opportunity to start our own
company and continue in the industry.
By 1st February 1987, we had purchased a factory and so
it began for the company Exauflor. As some of the Florex
customers were locked into supply from the new Florex
owners we needed to find some additional Importers for our
products. As the contact with Oudendijk Import had still been
fresh in my mind I made the connection with Hans, one of
Mr Jan’s sons, who ran the Oudendijk Import operation.
Thus began a connection that ran for the next 20 years. I cannot
say enough about those dealings, they were always completely
correct from every aspect, which I guess is why Oudendijk Import
still exists today and is celebrating its 75 years anniversary.

Many a time was spent on my frequent bi annual visits with
Hans, his wife Truus and their 3 children, who were much
younger in those days, discussing all matter of subjects,
sharing a few drinks together, memories that do not disappear
easily.
In 2005 Exauflor was also purchased by a larger player in
Australian Flower Industry, hence my exit from the Industry
in 2007 after 2 years of assisting the new owners and winding
down from the previous years of hectic business.
I wish all those, who have been or still are involved in the 75
years of Oudendijk, all the best for the future and many
thanks for all the good times of the past. •
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“She said that they hadn’t seen or heard
from Mr Oudendijk in two days.”
The bulk of the Proteas & indigenous “greens”
that are exported to Europe were harvested in
the Western Cape. However, the industry
grew exponentially as numerous producers
were transitioning to cultivating flowers &
foliage, pre-cooling of the products, more
freight space on non-stop flights to Europe
resulted in a better quality product being
delivered on a more consistent basis.

Winston

JJO was one of the largest importers of Proteas into Holland
from South Africa. This family business was well known in
the Flower Trade, founded by Jan (nerine) Oudendijk in
1945. I was privileged to meet & get to know the family
after I entered the Flower Trade 1978. I was also invited on
numerous occasions to attend a birthday party or anniver
sary celebration when visiting Europe.

Odendaal
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I think we had a sound business relationship built on mutual
respect, honesty & trust, which developed over the years,
until I retired in 2004. Were there problems at times? Yes –
no business/relationship exists without them. However, the
situation would be discussed openly & resolved to the
satisfaction of both parties. To some people, compromise is a
sign of weakness. I refute this notion as there has to be “give
& take” to reach an equitable agreement. Further I strongly
believe that communicating effectively with all parties is
essential to a successful relationship.
There is an incident which I feel should be told for no other
reason than it personifies Jan Oudendijk, the man Judy and I
remember so fondly, as well as his family. On one of his trips
to South Africa, Jan stayed at Lanzerac Hotel in Stellenbosch.
I went to the Hotel to discuss his itinerary and firm the date
when I would take him to some of our growers. He also had
growers he would visit on his own. When I called the Hotel to
confirm the time with him, the receptionist sounded very
agitated and she said that they hadn’t seen or heard from
Mr Oudendijk in two days – he hadn’t slept in his bed for at
least one day. In fact Jan had gone to Grabouw to visit a friend.
Once there he decided to walk up into the mountains on his
own – that is where he was at peace, enjoyed the natural habitat
but lost track of time. When he arrived back at the house it was
quite late so he stayed over for the night – hence the concern at
the hotel. I assured the receptionist that he would return.
Those that know him would appreciate his situation as he truly
loved nature and was making the most of his visit.

In closing I would like to thank the entire Oudendijk family
(also the staff in the Company) for their friendship & kindness
over the years when I was on my annual visit – it is sincerely
appreciated. Judy and I have wonderful memories of staying
at the Het Wapen before and after the upgrading of the
building. On one of our trips Vicki and Dalton were with us
– it was an education (out of school) which they will never
forget. •
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Interview

Tineke
Visser
Interview

Teun
voor
intimi

Hoe ze bij het bedrijf terecht is gekomen? “Gewoon via een
vriendin”, zegt Tineke Visser (Teun voor intimi) “Ik zocht een
baantje, want de hele dag thuis zitten was niks voor mij en zij
raadde mij aan om eens in de veiling bij Oudendijk langs te
gaan. Vader Jan heeft mij toen aangenomen. Hij belde regelmatig of ik kon komen werken, maar in het begin heb ik de boot
wat afgehouden, want ik wilde eerst de kat een beetje uit de
boom kijken. Het was werk voor Kosmos; bloemen sorteren,
samen met opa van Heteren. Ik heb er goede herinneringen aan.
Van het geld dat ik in de beginperiode verdiende hebben we een
De Waard tent gekocht. En daar was ik hartstikke trots op.”
In 1980 begint Tineke bij Hans Oudendijk op de importafdeling, in die tijd gevestigd in ‘de oude schuur’ van Hilverda. Een
kleine loods met een koelcel erachter. Daar worden de binnengekomen producten uitgepakt en klaargemaakt voor de veiling.
Tineke maakt er samen met een aantal andere dames safariboeketten. “Dat vond ik de mooiste tijd” vertelt ze. “Alles
mocht, niks moest. Hans belde mij regelmatig ’s morgens vroeg
met de mededeling: doe een dikke jas aan en neem oorwarmers
mee, want de deur van de loods kan niet dicht, het is hartstikke
koud. Dat soort dingen maakten het leuk. Het was met recht
pionieren en we hebben verschrikkelijk veel gelachen.”
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Als vijf jaar later de import gevestigd wordt aan de Mijnsherenweg krijgt Tineke van lieverlee meer contact met de
klanten. Ze werkt veel vanuit het kantoortje beneden in de hal
en regelt de aanvoerlijsten voor de veiling, wat ze erg leuk werk
vindt. “Je kon iets afmaken en daar houd ik van.” Ook helpt ze,
onder leiding van Gerard van Tol, vaak tot ‘s avonds laat mee
bij de exportzendingen naar Australië. “Hij heeft er voor
gezorgd dat ik ander werk kreeg en daar ben ik hem eeuwig
dankbaar voor, want boeketten maken werd me te zwaar.”
Tineke komt als enige vrouw op de afdeling verkoop en weet
daar wel degelijk haar mannetje te staan tussen al die jonge
kerels. “Ik houd er van om met een team te werken. Onder
mannen zijn er altijd haantjes, maar daar trek ik mij nooit
zoveel van aan. Met Hans en Don heb ik heel goed samengewerkt, over alles viel te praten, dat heb ik als heel fijn ervaren. Ik
moest wel wennen aan het feit dat ik een functie kreeg waarin
het werk nooit klaar was. Er kwam steeds meer bij. Ik was om
half zes ’s morgens op kantoor en ik ging pas tegen de avond
weg, maar zo gaat dat in de verkoop.”
“Teun is een vrouw waar je altijd van op aan kon”, zegt Hans
Oudendijk over haar, “leergierig, klantgericht en door en door
betrouwbaar. Je kon aan haar merken dat ze van boerenafkomst is; thuis heeft ze een goede leerschool gehad: niet lullen
maar poetsen. Van Teun moest altijd alles af. Zeker in de
beginjaren is ze mijn steun en toeverlaat geweest.”
Lastige periodes waren er ook. “De boycot met Zuid-Afrika
heb ik als een heel moeilijke tijd ervaren” vertelt ze. “Toen ik
terug kwam van vakantie lag er een ontslagbrief op de mat.
Dat was een enorme schok en het had veel impact op me. Ik
heb daar lang last van gehad. Toch ben ik de volgende dag
gewoon aan het werk gegaan, met het idee: ik zie wel wat er
gebeurt. Ik kon uiteindelijk blijven en het werk is al die tijd
gewoon doorgegaan.”

“Dat pionieren was de
mooiste tijd, alles kon”
Als de import verder uitbreidt, gaat Tineke regelmatig met
Hans op bezoek bij klanten en bouwt ze een goede band met
ze op. “Ook daarbij kreeg ik te maken met leuke en met lastige
klanten, maar je leert er mee omgaan. Vrouw zijn was een
voordeel. Ik kon anders tegen de dingen aan kijken. Uiteindelijk brak voor mij de tijd aan te stoppen, mijn man Cees was al
twee jaar met pensioen en ik wilde niet achterblijven en volgde
in 2009. In november van datzelfde jaar hebben we de
aangeboden reis naar Zuid-Afrika gemaakt, een onvergetelijke
gebeurtenis. Vaak denk ik terug aan mijn werk wat in het begin
best moeilijk was. Inmiddels geniet ik van kinderen en
kleinkinderen en pendel regelmatig heen en weer tussen
Vlissingen en Kopenhagen.” •
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1996
2010
Bouw importhal
Kwekerij Portugal
Logistiek centrum ILFC
Mevrouw Oudendijk
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ieuw
bouw
import

In 1999 vindt een grote verbouwing en uitbreiding
plaats. Er komen nieuwe koelcellen aan de
voorkant, de sloot wordt gedempt, een nieuwe
oprit aangelegd inclusief vijf dockshelters. “Een
totaal nieuwe infrastructuur”, legt Hans Oudendijk
uit, die nauw bij de ontwikkeling betrokken is. “De
twee dockshelters aan de achterkant van het pand
zijn bestemd voor de aanvoer, de vijf aan de
voorkant voor de afvoer van producten. In de
verwerkingshal is het logistieke proces geoptimaliseerd. We gaan werken met een voorraadsysteem
waarin alles gecodeerd is. Op 1 m² vinden alle
handelingen plaats, die nodig zijn. De binnen
gekomen dozen komen naar de verwerkingstafel,
de emmer met producten wordt automatisch
afgevoerd. Een uniek systeem.”
In 2006 is de koelcapaciteit wederom uitgebreid
met ca 2.000 m² koelruimte op basis van energie
zuinige koeling. Tevens is het logistieke proces
geüpdatet. “Elke vijf jaar maakten we een nieuwe
ontwikkeling door”, besluit Hans. “En toen gingen
we ons afvragen: waarom laten we alles vliegen?
Welke producten kunnen met zeetransport?”
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Zeetransport
De grootste piek in de productie in Zuid-Afrika zijn de maanden
september, oktober en november. Probleem daarvan is dat er in
december weinig bloemen beschikbaar zijn. En juist in die maand
is er veel vraag naar. Om de aanvoer te verspreiden begint
Bergflora in overleg met Oudendijk met het vervoer van exotische
producten per gekoeld zeetransport. In eerste instantie met brunia
silver, een veel gevraagd product in de kerstperiode, later ook met
protea’s. Onder supervisie van de Zuid-Afrikaanse dokter Jacobs
wordt er in de importhal een uitbloei ruimte ingericht om te testen
hoe de producten zich houden tijdens het transport. In de sierteeltsector is het een vernieuwende ontwikkeling, maar de hele
koelketen is nog een ingewikkeld proces. Milieutechnisch is het
een enorme verbetering, maar er moeten echter nog heel wat
obstakels overwonnen worden, voordat deze nieuwe wijze van
transport winstgevend is.
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Pieter Gits
Flora United Portugal

Portugal

Mijn persoonlijk verhaal in Portugal begint in 1998, toen ik
als werknemer bij de Belgische Firma Unicorn aangesteld
werd als projectmanager voor een volledig nieuw uit de
grond te stampen ‘Protea Project’ in Portugal. We zijn
gestart in april 1998 met de aankoop van een stuk grond in
het Zuid-Westen van Portugal wat volgens Israelische
proteakwekers een ideale plaats was qua klimaat, grond en
water.

Tussen de opstart en eerste productie van Flores Fontelhinhas,
ben ik verschillende keren op bezoek geweest in Aalsmeer bij
Hans en Niek Oudendijk en heb ik ook andere mensen in het
bedrijf leren kennen, met name Don van der Meer. Tijdens de
daaropvolgende jaren ben ik op de internationale protea
conferenties telkens de mensen van de Oudendijk bedrijven
tegengekomen en is er een steeds betere en sterkere band
gegroeid.

Via dit project ben ik voor de eerste keer met de mensen van
Oudendijk Import in contact gekomen, met name op de IPA
Conference in Kaapstad in augustus 1998. Daar heb ik de
eerste gesprekken gehad met Hans Oudendijk over ons
project in Portugal en van toen af aan is mijn verhaal gelinkt
aan de firma en familie Oudendijk.

De productie van de eerste jaren is bijna voor 100% naar
Oudendijk Import gestuurd en ook daarna was er op de
Portugese markt een goede bodem gezet voor verkoop van
protea’s. Zodanig, dat er ook buiten de productietijd in
Portugal vraag kwam naar dit product. Om dit hiaat in de
markt op te vullen heb ik in 2003 samen met Niek, Flora
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United Farm Import opgericht in Portugal. Hierna zijn we ook
meer en meer samen verder gegaan en is ook het idee
gegroeid om samen een Protea Farm op te richten in Portugal.
Eind 2007 hebben we het ideale stuk grond gevonden in
Odeceixe waar we in 2008 gestart zijn met aanplant.
De 38 ha stonden na een paar jaar volgeplant waardoor
we in 2014 en 2015 nog twee percelen bijgekocht hebben.
Hierdoor is de totale capaciteit nu tot 70 ha gekomen.
De productie is vanzelfsprekend vanaf de start 100%
naar Oudendijk Import gegaan, waar het volledige importteam met Don, Phil en Tineke altijd 100% gemotiveerd
hun schouders onder de verkoop zette. Hierna werd de
importafdeling overgenomen door OZ Import in 2013.
Maar Flora United Portugal is still going and growing strong!
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Maria Leandro, productmanager

Flora United
Farm Lda
kwekerij
Portugal

Nadat er met Pieter Gits een import en export bedrijf in Portugal
is gerealiseerd komt de gedachte op om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn van een eigen kwekerij van exoten in Portugal
Het is dichter bij het afzetkanaal Aalsmeer en dat betekent minder
transportkosten. Na wat onderzoek wordt in 2007 ca 38 ha grond
aangekocht in de Algarve en met de kennis die we hebben wat
betreft producties in Zuid-Afrika worden een aantal variëteiten
geselecteerd, geschikt voor aanplanting. Dit gebeurt in samenwerking
met Pieter Gits, die later ook aandeelhouder wordt in de kwekerij.
Na een productietijd van ca 3 jaar kan er geoogst worden. Natuurlijk
gaat de productie niet zonder de nodige aanloopproblemen zoals:
wind, insecten, wateroverlast, onkruid en nachtvorst.
Maar daar zijn oplossingen voor gevonden. In 2014 wordt er nog
16 ha land bijgekocht om de productiecapaciteit te verhogen. Ook
wordt er een verwerkingshal met kantoren gebouwd. Er is een goed
en actief personeelsbestand met een vaste kern. Gedurende de
oogsttijd en als er sprake is van onderhoud wordt er extern
personeel ingehuurd.
Om het rendabel te maken is de investering deels gefinancierd met
een Europese subsidieregeling. De kwekerij wordt aangestuurd
door een drietal personen vanuit Aalsmeer en met Pieter Gits als
bedrijfsleider. Momenteel heeft de kwekerij een productie capaciteit
van ca 70 ha.
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boeketten is een steellengte van 60 cm genoeg. Met Florecot
vinden gesprekken plaats met het voorstel over te schakelen
naar het kweken van 60 cm hypericum. Efficiënter om te
verpakken en goedkoper in luchtvracht. Viterie is echter niet
over te halen en houdt vast aan het kweken van een langere
steellengte. Voor Oudendijk een van de redenen om zelf een
kwekerij in Ecuador te beginnen, samen met Florecot met als
doel het specifiek telen van hypericum 60 cm. In 2003 wordt
Flora United Ecuador opgericht en in 2005 een farm aangekocht met 80 medewerkers.

Logistiek centrum
Ecuador ILFC
In 2007 bouwt Oudendijk Beheer het International Logistic
Flower Center in Ecuador. (ILFC) Dat gebeurt samen met
zakenpartners uit Ecuador en volgens een constructie van
50% aandeelhouders in Nederland en 50% in Ecuador. Het
ministerie van Economische Zaken levert subsidie voor dit
project. Uiteraard zijn aan die subsidie de nodige voorwaarden verbonden: Na drie jaar moet het logistieke centrum
rendabel zijn, werk bieden aan minimaal 40 mensen en
uitgroeien naar 100 medewerkers. Daarnaast dient het de
kwaliteitscertificaten van Veriflora en Basc te behalen. Een
ambitieus project, waarvoor het idee al in 2005 is ontstaan
en waaraan veel kennis en ontwikkeling ten grondslag ligt.
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Productie
Maar voordat met de bouw kan worden begonnen is er het
nodige aan vooraf gegaan. Florecot, een kwekerij in Ecuador,
produceert hypericum van uitstekende kwaliteit. Hans Viterie
en Fernando Alban zijn eigenaar van het bedrijf en een van de
belangrijkste leveranciers van Oudendijk Import. Hypericum
is een populair product op de Nederlandse markt en wordt
veel gebruikt in boeketten. Het merendeel van de productie
exporteert Florecot naar Nederland en Oudendijk Import
zorgt voor de verdere verwerking. De norm is een steellengte
van 90 cm, maar de consument vraagt anders. Aangezien het
product voornamelijk gebruikt wordt in

Kwaliteit
De ontwikkelingen in zeetransport hebben in die jaren een
vlucht genomen. Oudendijk Import heeft al de nodige ervaringen met zeevracht, in 2008 zijn er al meer dan 200 zeecontainers met bloemen uit drie verschillende continenten geïmporteerd. In 2% van de getransporteerde containers treden echter
kwaliteitsproblemen op. Dit betekent dat de containerinhoud
bij aankomst vernietigd moet worden, wat een schadepost
oplevert van 150.000 euro per jaar. Om verdere financiële
schade en ook de imagoschade die het zeetransport hierdoor
leidt te voorkomen, besluit Oudendijk met enkele partners de
handen ineen te slaan en een logistiek centrum te bouwen,
voor de export van hypericum, met als doel de regie over de
keten te krijgen en zo de kwaliteit te waarborgen. Om het risico
te spreiden wordt contact gezocht met het Ministerie van
Economische zaken voor een subsidie. Na vele studies wordt
de subsidieaanvraag goedgekeurd. De financiering van het
logistiek centrum wordt gedragen door de verschillende
partners en Productschap Tuinbouw.
Partners
In eerste instantie is het de bedoeling dat Florecot een van de
partners is in dit project, maar Hans Viterie en zijn zakenpartner Fernando Alban stellen als voorwaarde dat het centrum
gebouwd wordt op de grond van Florecot. Dat vinden de
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andere partners te riskant en zij weigeren op die manier met
elkaar in zee te gaan. Dat leidt tot de nodige problemen. Hun
wegen scheiden zich en Oudendijk moet op zoek naar een
nieuwe partner. Uiteindelijk wordt dat Latitude Oº, waar de
Nederlandse Fedor Broers de scepter zwaait. Die wisseling
heeft wel tot gevolg dat het project opnieuw moet worden
aangemeld bij Economische Zaken en de procedure herzien,
wat de nodige vertraging tot gevolg heeft.
Cultuur
In 2006 vertrekt Erik Eerkes voor een eerste oriëntatie naar
Ecuador. Er is grond nodig en mensen die de bouw kunnen
realiseren. Een jaar later gaat het project van start. Omdat hij
gevraagd is de bouw financieel te begeleiden, verblijft hij in die
periode afwisselend voor langere tijd in Ecuador. “Een
prachtig land, maar met een totaal andere cultuur”, vertelt hij,
“ik kreeg al snel het verwijt te zakelijk te zijn, teveel business
gericht. Onze Europese mentaliteit is er een van: ‘s morgens
binnenkomen en aan de slag gaan. Maar zo werkt het niet in
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Ecuador. De mensen met wie ik werkte hechtten veel waarde
aan een begroetingsritueel. Dat was heel belangrijk en daar
heb ik wel aan moeten wennen.” Verder heeft hij zich verbaasd
over de milieu- en veiligheidsnormen, die er niet of nauwelijks
zijn. Bijna niets gebeurt mechanisch, er is immers genoeg
mankracht beschikbaar.
Mijlpaal
Medio 2008 is de bouw gerealiseerd en op 3 november van
dat jaar vertrekt de eerste container via het Logistic Flower
Center richting Europa. Drie jaar na de start is het bedrijf
rendabel. Vertegenwoordigers van het ministerie van EZ
komen inspecteren of het project aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dat blijkt in orde en in februari 2010 krijgt het
logistiek centrum het felbegeerde certificaat Veriflora. In 2015
stapt Oudendijk als partner uit de organisatie en wordt
uitgekocht door Latitude 0º. Tot vandaag de dag zwaait Fedor
Broers er de scepter en verscheept massaal zomerbloemen via
het Logistic Flower Center.

Oudendijk neemt in 2003 in Zuid-Amerika een kwekerij
over van Florecot en richt Flora United Farms Ecuador
op. De plantage omvat 10 ha hypericum Dolly Parton.
De productie wordt via het logistieke centrum verscheept
naar Nederland. Omdat de kwekerij op afstand moeilijk te
managen is, wordt het bedrijf in 2012 weer verkocht.
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La mama

La Mama
Mama Corrie, zoals wij haar
kennen: chique en stijlvol
als altijd. De spil in het gezin
Oudendijk: geliefd, bewonderd en gerespecteerd. Ze
stimuleert man en zonen in
alle plannen die ze ten toon
spreiden, maar is ook de rem
op al te dwaze ideeën. Ze
heeft een luisterend oor en
een ‘open mind’ maar als het
nodig is, slaat ze ook met de
vuist op tafel: ‘En nou is het
klaar jongens’.
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In the early 90’s Dr. Gerard Jacobs already predicted that breeding in South Africa would become necessary if South Africa’s
horticulture industry wanted to keep their competitive edge.
There after quite some work was done by the ARC, a government
agricultural institution, and some very interesting hybrids were
launched. Some of them are still very popular hybrids today like
the Lsp. Succession, Lsp. High Gold, Protea cynaroides “Madiba”
and Protea “Sylvia”.

Future
Fynbos
South Africa

The Protea’s and Pincushions in
South Africa were traditionally picked
in the wild and very little breeding
was done to improve the quality and
to enlarge the assortment that was
offered.

Around 2000 the government involvement came to a halt and it
became clear that private initiative needed to step in to keep the
momentum. In 2002 a breeding company was formed called “Future Fynbos”. Fynbos is the generic name for all wild flowers that
grow in the Western Cape of South Africa. With 9000 species it
is one of the 6 floral kingdoms in the world.
One of the initial founders was Oudendijk B.V. , who together
with one local exporter, Bergflora Pty Ltd and two producers,
Hans Hettasch and Marieke Ince founded “Future Fynbos”. The
beginning was not easy and very costly but Future Fynbos had a
perfect mix of interested parties and soon cross hybridizing took
place and the first new very varieties came on the market in 2010.
In the beginning Niek often complained about the slow progress of breeding and that, according to him, the first successful
varieties would only come on the market “when I am sitting in a
wheelchair” In the early days Future Fynbos could always rely on
Niek and Hans to give input and to judge all these new varieties
that were send to them. Their input was invaluable as Future
Fynbos needed to know what the market expected.
Today Future Fynbos is a very successful breeding company and
is very capably run by Caroline O’Brian. Future Fynbos owns the
trade mark “Ayoba” which is a Zulu word meaning amazement
and exciting. Some varieties that are grown under the trademark
Ayoba are; Leucospermum Ayoba Orange, Peach and Sun. In
the Leucadendron range the Ayoba “Jade Pearl” and Ayoba “Star
Pearl” are very popular. Future Fynbos is also the owner of the
very beautiful snow white Protea cynaroides “Artic Ice”.
To this day 120 hectares are planted worldwide of Future Fynbos
varieties and of course the farms in Portugal and South Africa are
well represented.
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Fedor
Broers
Latitude Zero Farms

(later Floral Chain Group)
Year 2000, Don van der Meers visit to Latitude Zero Farms.
First business between Oudendijk Import (OI) and Latitude
Zero Farms (LTZ) set its base back in 2000 when Don vd Meer
visited the farm in Guayllabamba Ecuador. At that time,
Molucella was the eye catching product and we started from
there. During years we worked with OI as a regular customer.
Year 2004, Start with Hypericum Supply;
A more serious relationship started when we started to offer
Hypericum to OI.
Year 2007, Launching Hypericum Romance into the market;
The relationship between OI and LTZ turned into a strategic
alliance since we decided to commit to exclusive distribution by
OI of our Hypericum Romance brand for the Dutch export
market. Our strategy of selling directly to exporters, rather than
only auctioning through now Flora Holland proved to be a
success. Wild Romance was a hit and a few years later True
Romance became the benchmark in the market as a true red, big
berried, Hypericum variety.
Year 2006-2008, learning about sea transport of flowers:
Together with Kees van Wijk we started sending trials with sea
transport of hypericum from LTZ Ecuador to OI in The
Netherlands. First shipments were not very successful but
everybody was involved. Kees, Don and Hans Oudendijk were
all optimistic about the potential. After more than a year of
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testing and ignoring our losses we achieved a viable protocol.
This was when Niek got excited and came up with the idea of
starting a consolidation center for sea transport in Ecuador.
International Logistic Flower Center (ILFC), as a Dutch subsidy
project, was born. Erik Eerkes decided to move to Ecuador to
implement the project together with the LTZ-team. In October
2008 ILFC opened its doors to the public. Due to this infrastructure the alliance OI and LTZ was able to strengthen its European
market position as Hypericum growers and suppliers.
Year 2011-2015, building up Asella Flower Farm Ethiopia:
This must have been Niek’s favorite project.
He really
enjoyed the elementary working methods of our Ethiopian
friends. During these years Erik Eerkes has visited the farm
several times giving support to the administrative and finance
department of the farm.

Quotes from Niek
which I still remember:
“Veul voor weinig”
“We gaan niet voor
het lintje”
“Pink Elephant“

links Freddy Neumann rechts Fedor Broers

Kwekerij Ethiopië
Met het voornemen een hypericum kwekerij te beginnen in
Ethiopië, gaat Fedor Broers op zoek naar een geschikt stuk
grond. De nabijheid van water is daarbij essentieel. Als een
geschikte locatie is gevonden start hij in 2011 de aanleg van
Asella Flower Farm en vraagt vervolgens aan Niek Oudendijk
of hij bereid is te investeren in het project. Mede aandeelhouder worden blijkt om diverse redenen niet haalbaar, maar als
investering lijkt het interessant en ziet Oudendijk wel
mogelijkheden om het project financieel te ondersteunen.

Erik Eerkes gaat er een aantal keren naar toe om de samenwerking administratief op touw te zetten en te begeleiden.
Ook Niek bezoekt verschillende malen de kwekerij. Maar het
voelt niet goed en na een aantal jaren trekt hij zich terug. Het
past niet in de Oudendijk-strategie om alleen als investeerder
deel te blijven nemen in het project. Zelf zegt hij hierover: “Er
is een groot verschil met wat ik bijvoorbeeld in de samenwerking bij projecten in Zuid-Afrika heb ervaren. Wat betreft
Ethiopië voelde ik me niet senang met de cultuur.”

Year 2013, January 1st, Merger between OI and OZ-Import
July 1st, purchase of Flora United Farms Ecuador by Floral
Chain Group its affiliate, Jorge David Vela.
I always enjoyed working with the OI team because of the know
how in the flower business and their human approach. Oudendijk en Latitude Zero Farms started a typical business relationship between grower and importer which later, step by step
and between sweat and tears developed into a solid alliance
where trust, friendship, great products and results were the key
ingredients for our mutual success.
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I lived upstairs above the De Kwakel warehouse and always
enjoyed riding my bike around Aalsmeer and transporting my
crate of Grolsh from the supermarket.

Adrian
Parsons

Wafex

I was very lucky to secure a four month work placement
at Oudendijk Import, De Kwakel late in 1989. At the
time I was in the middle of a two year world flower tour
having previously worked in USA, Canada and UK
before being given my Oudendijk ‘company bike’ and
starting to process flowers. After finishing at Oudendijk,
I moved to Israel where I harvested flowers and tomatoes
in the Negev desert. In late 1990 I returned to Australia
and started my own flower business which this year
celebrates its 30th year.
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I have been lucky to enjoy a continuous and positive 30 year
relationship with Niek Oudendijk via his import companies
and now with his flower growing operations in South Africa
and Portugal.
I loved my work stint at Oudendijk Import where my direct
bosses were Hans Oudendijk, Gerard van Tol and Johan Roos.
Don van der Meer also worked with me at the time. The
Oudendijk managers worked me hard and taught me so much
about how to succeed in the highly competitive Dutch flower
industry. Occasionally I would get to speak to the big boss
Niek Oudendijk as he zipped in and out in his flashy Mercedes
always with a cigarette and coffee in hand!
Some of the work tasks I was involved in at Oudendijk Import
included:
- Unpacking Ammi majus and Delphinium from
Zimflora, Zimbabwe
- Unpacking thousands of Protea barbigera for
All Saints Day orders
- Using a steel wool brush to scrub off the mould on
Cape Silver Brunia sent by sea for Christmas orders
- Preparing trolleys and trolleys of buckets for
auction inventory
- Delivering trolleys of flowers to Bloemenveiling Aalsmeer
- Packing Valentine’s Day Gabrielle and Mercedes roses for
export to Australia
- Unpacking large volumes of Australian grown Koala Fern
from Brett Gunderson
- Being given the keys to Niek’s Mercedes where I was
tasked with driving Australian Ambassador Don Grimes
to the Oudendijk booth at the Aalsmeer flower show

Niek taught me many valuable lessons which I have tried to
apply across my on going flower industry journey. These
include the need work hard, be honest and ethical at all times
and try to have some fun and make some life time friends
along the way. I congratulate the Oudendijk family on 75 years
in the flower industry and wish you all much success in the
future. •

“Niek taught me many
valuable lessons
which I have tried
to apply across my on
going flower industry
journey.”
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Zolang ik me kan heugen heb ik in de vakanties altijd meegeholpen in Aalsmeer en Naaldwijk. Eerst freesia’s bossen voor
Hans Heinrich Hain en in grote AA dozen pakken, ook het
ogen van rozen voor Australië zal ik nooit vergeten. Ik had
altijd het idee dat er een toverkoelcel van 16m2 in dat pand
stond, want steeds als we dachten dat we alle karren met
bloemen hadden gehad kwam er weer een lading uit die cel.
Het was leuk om mee te gaan, want op jonge leeftijd mocht ik
dan de auto vanaf de Kosmos box naar het parkeerdak rijden
tussen alle lege veilingkarren door.

Mike

Oudendijk

Mijn eerste foto waarbij ik samen met mijn vader in de
bloemen werk is als ik +/- 3 jaar ben en de hoogte
aangeef van de Bella Donna’s op het veld van baron
Barnaart in Vogelenzang. We zijn daar waarschijnlijk op
een zondag samen met moeder Cor en Joyce in de
Mustang naar toe gereden met als doel een leuk ritje te
maken en ondertussen ‘even’ te stoppen om toch nog
een paar bloemen te snijden. Dit geintje is in mijn jeugd
meerdere malen voorgekomen. “Gaan jullie mee naar je
broers kijken bij de voetbalboerderij?” vroeg Vader Jan
dan en ondertussen stopten we nog even in Vijfhuizen
om een veld eremurus te laden, zodat ik samen met een
vriend op de voorstoel moest zitten, omdat de Ford
Granada tot de nok toe vol lag met bloemen.
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Ook naar de CCWS in Naaldwijk, samen met Niek, vond ik een
avontuur. ‘s Morgens vroeg voor bij de oprit wachten als de
merels net gingen fluiten en dan met een noodvaart richting
Naaldwijk. Daar briefjes ophalen bij alle inkopers op de klok en
samen met Mart Schouw de vrachtwagens laden en aan het
eind van de ochtend weer mee met de vrachtwagen terug
naar Aalsmeer. Daar met een elektrotrekker (de eerste Tesla
waar ik mee gereden heb) de bestellingen rond brengen naar
alle klanten. Later reed ik zelf met de vrachtwagen heen en
weer en haalde ik regelmatig vroeg in de ochtend bloemen op
bij Piet Timmer in Breezand, Barnaart in Vogelenzang of Wim
Granneman in Bennebroek.
In het laatste jaar van de mavo werkte ik tijdens de vakantie in
San Francisco. Bij thuiskomst heb ik na een lang gesprek met
mijn beste vriend Jan Kors, in de plaatselijke kroeg ‘De Halve
Maan’, de keuze gemaakt om niet de techniek maar de
bloemenkant op te gaan. Vader Jan was dolblij en zou me met
alles helpen. Jammer genoeg overleed mijn lieve en leuke
vader kort na mijn eerste buitenlandstage bij Hain in Mosheim. Mijn hele encyclopedie aan kennis viel weg. Toch heb ik
nog veel geleerd van en over mijn vader, want bij alle relaties
die ik sprak tijdens mijn opleiding was iedereen altijd vol lof
over hem.
Na mijn eindstage van een jaar in Amerika ben ik in vaste
dienst gekomen bij Oudendijk BV. Daar heb ik tien jaar de
import bloemen van Hans op de Mijnsherenweg verkocht aan
de kleinere klanten in de VBA. Ook dat was een leuke tijd

“Toen mijn lieve, leuke
vader overleed, viel mijn
hele encyclopedie aan
kennis weg”
want het was altijd een sport om een scherpe prijs bij Hans en
later bij Don of Tineke te krijgen en die dan met een zo hoog
mogelijke marge weer te verkopen. Niek vond die strijd
allemaal prima want het was toch ‘vestzak-broekzak’. Ook het
jaarlijks terugkerende project van de allium Globemaster van
Jan Bijl/ Valkering was een mooie tijd. Vooral als we na een
aantal weken trailers vol hadden verkocht, de afrekening
gingen doen in Limmen en daarna met Jan Koene en Niek als
positieve afsluiting gingen karten in Uitgeest.
Tien jaar later kreeg ik het gevoel klem te zitten in de donkere
veiling en wilde ik meer dan alleen de daghandel verkoop. In
Rijnsburg, bij het bemiddelingsbureau van de veiling, vond ik
die uitdaging in de langetermijnzomerbloemen. Vier jaar later
begon het toch weer te kriebelen en wilde ik kijken of er een
mogelijkheid was om in het familie bedrijf verder te groeien. Ik
kwam met een langetermijnplan binnen en gaf mezelf vier jaar
om dat te bereiken. Na zeven mooie, leuke, maar ook lastige
jaren met veel hoogtepunten, maar zeker ook een aantal
teleurstellingen, ben ik verder gaan kijken om mijn carrière
ergens anders voort te zetten. Met pijn in mijn hart ben ik
vertrokken naar SuperFlora in Naaldwijk, om bij mijn vroegere
collega en vriend Remco Salome, de retail inkoop van seizoenbloemen op te zetten voor JZ Flowers in Engeland. Daar ben
ik erg gegroeid qua kennis en relaties. Nu weer door naar de
volgende stap. •
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Tulpen
mania
Artikel

Er wordt door Oudendijk niet alleen in bloemen gehandeld, maar ook in bloembollen, zoals lelies en tulpen.
Aan- en verkooptransacties worden verricht in afzonderlijke bollenbedrijven.
In 2003 blijkt er muziek te zitten in de handel van speciale
tulpenrassen. Via een bollenexpert zijn Niek en Gino zeer
geïnteresseerd geraakt in deze speciale met kwekersrecht
beschermde handel in tulpenrassen. Via het Bemiddelingscentrum (SBC) in Lisse worden de bollen verhandeld. Er ontstaat
een levendige internationale tulpenhandel waarbij de prijzen
hard oplopen tot wel duizenden euro’s. Ook Niek en Gino doen
via hun bollenbedrijven mee aan deze tulpen business.
De heersende strategie is dat er elders getekend moet worden
voor een koopcontract maar hier geldt: een man een man, een
woord een woord. Op jaarbasis wordt er in totaal voor ca 1,2
miljard euro verhandeld. Ook wordt een termijnfonds
opgericht voor beleggers: Novocap Florales. Niek en Gino doen
ook mee in dit termijnfonds.
In November 2003 breekt er paniek uit als blijkt dat er fraude
is gepleegd met spookbriefjes en spookcontracten. Aan- en
verkoopcontracten worden financieel met elkaar verrekend
zodat er niet meer betaald wordt. Hierbij worden er bedrijven
opgericht die alleen maar op papier bestaan. Administratief
ontstaat een enorme chaos, want veel bollen zijn of worden
niet geleverd. Btw technisch ook een probleem want btw
verrekenen als het bedrijf niet bestaat, is strafbaar. De Fiod
heeft mede hierdoor bij vele bedrijven boekenonderzoek
gepleegd.
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De aansprakelijkheden aan elkaar gaan over en weer met
dreigbrieven, beslagleggingen enz. Met als gevolg veel extra
werk voor vele advocaten.

De directie van SBC zit inmiddels in voorarrest als in december 2003 het faillissement wordt uitgesproken. De gehele
tulpenmarkt zakt in elkaar en de gevolgen zijn dramatisch.
Niek en Gino zien zich genoodzaakt hun bollenbedrijven te
liquideren, ten einde hun organisatie te beschermen. •
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Maatsschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip dat
vele gezichten kent. ‘De mens centraal’ is een belangrijke
slogan bij Oudendijk. Niet alleen bezig zijn met succesvol
ondernemen, maar daarnaast ook oog hebben voor de mens
achter het product en voor onze samenleving.
Daar is op diverse manieren vorm aan gegeven. Incidenteel
door in een jubileumjaar een cheque te overhandigen ten bate
van het Foster Parents Plan. De betrokkenheid met Zuid-Afrika heeft geleid tot het ondersteunen van het project M2M2B
(Mothers to Mothers to Be). Jonge moeders die zelf een baby
hebben gekregen begeleiden zwangere meisjes die met aids
besmet zijn en door hun familie verstoten. Als ervaringsdeskundigen zijn deze jonge moeders de ideale personen om deze
meisjes te begeleiden. Vanaf de oprichting is dit project enkele
jaren ondersteund, totdat grote organisaties het overnamen.
Maar ook voor kleinschalige lokale projecten hebben we ons
ingezet. De vele bezoeken aan het Afrikaanse continent
hebben laten zien dat onderwijs van cruciaal belang is.
Er is onder andere geld gedoneerd voor de oprichting van
een schooltje in Zimbabwe. In die periode gaat er elk jaar een
container vol met lege pallets terug naar Zuid-Afrika. Verschillende keren hebben we een van die pallets opgevuld met
kleding, tuingereedschap, zaden voor de moestuin, huisraad,
speelgoed, schoolspullen en computers; bestemd voor een
weeshuis in Soweto. Dat kan door de medewerking van
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Bergflora, die er voor zorgt dat de pallet vanuit Kaapstad naar
Johannesburg wordt vervoerd en op de plaats van bestemming komt.
Maar ook binnen de eigen gelederen staat de mens centraal.
Een goed voorbeeld zijn de leuke bedrijfsuitjes en de gezamenlijke bowlingwedstrijden op donderdagmiddag als ‘breek
in de week’. Ook komt er ieder nieuw schoolseizoen een groep
studenten van de middelbare tuinbouwschool langs bij de
importafdeling om kennis te maken met exotische producten
en de werkwijze van het bedrijf. Ze worden uitgebreid
rondgeleid, van informatie voorzien en krijgen de gelegenheid
om allerlei vragen te stellen. “We hebben weer een klasje” is
een bekende kreet in die tijd. Diverse studenten zijn na hun
studie bij Oudendijk komen werken. •
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De eerste jaren werden in samenspraak met Erik Eerkes
budgetdoelstellingen opgezet. Niek wipte regelmatig binnen
om even bij te praten. Hij was veel op reis en was altijd vol
verhalen en nieuwtjes. Dat hebben we zeker erg gewaardeerd.
Jaarlijks hadden we dan de AVA-vergadering, dat was ook
altijd wel een feestje want we produceerden mooie cijfers,
Niek was vol lof.

Willem
& Robert Huizer
Flora
United
International
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De eerste contacten met Oudendijk stammen uit
1999 tijdens een VGB meeting. Het bleek dat wij
vanuit Huizer Import Export BV Bleiswijk qua
bedrijf nogal wat overeenkomsten hadden op
het gebied van op grote schaal importeren en
weer vermarkten van snijbloemen en snijgroen,
etc. Intentie was om de organisatie beter in kaart
te brengen en synergie te zoeken op gebied van
inkoop van bijvoorbeeld brandstoffen, verzekeringen, etc. In die tijd was namelijk 1 + 1 = 3.
Eind 2001 kwamen we in zwaar weer terecht door trage
debiteuren, een brand bij een grote debiteur die door de
brandverzekering niet uitbetaald werd en als klap op de
vuurpijl de aanslag van 09-11-2001 in Amerika, waardoor de
Rabobank de paraplu dicht deed en de kredieten terugdraaide.
Gelukkig konden wij bij Oudendijk in de Kwakel een doorstart
maken met ons bedrijf en verhuisden we met onze import
naar de Mijnsherenweg. Niek had nog een slapend bv’tje op de
plank liggen en vanaf 01-01-2002 werd deze geactiveerd en
draaiden we verder als Flora United International BV. Het was
voor ons als een warm bad waarin we terecht kwamen.
Kantoren, koelruimte, financiële ruimte, aan niets ontbrak het
ons. Het was fijn om zo het bedrijf door te kunnen zetten.
Hier draaiden we als zelfstandige unit door, onder de hoed
van Oudendijk.

Zowel Oudendijk Import als Flora United groeiden gestaag
door en het pand werd al snel te klein. Hierop werd besloten
de gebouwen uit te breiden met grote verwerking- en celruimtes en vijf extra dockboards. In 2007 was het nieuwe gebouw
klaar en volgde er een Grand-Opening. Dat was een mooi
feest. Het gebouw zelf is ook een feest; heerlijk om het hele
traject vanaf binnenkomst tot uitgaand gekoeld te verwerken.

“Het was voor ons als
een warm bad waarin we
terecht kwamen.”
In 2013 fuseerde Oudendijk met OZ Import en hadden wij ook
weer ruimte om verder door te groeien. We kregen Scherp
Verpakkingen, als een welkome buur.
Ook volgde er dat jaar een management by-out en hebben wij
de zaak weer geheel in ons eigen bezit. Vanaf die tijd zijn we
als huurder bij elkaar betrokken, overleggen met elkaar en
hebben veel contact.
Communicatie is erg belangrijk. Wij hebben ongeveer 20 jaar
van het 75-jarig bestaan van Oudendijk meegemaakt en kijken
terug op een geweldig tijd samen en hopen hier nog 20 jaar
aan te kunnen plakken.
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Zeg wat je doet,
doe wat je zegt... lever bewijs
Dat is in simpele woorden waar ISO 9001 voor staat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement binnen een bedrijf. Eind jaren negentig start zowel de afdeling handel als de import
het traject om alle procedures binnen het bedrijf vast te leggen. Een intensief en tijdrovend project.
Drie jaar en vele audits (meetmomenten) later, wordt het succesvol afgerond. Met als resultaat de
uitreiking van het felbegeerde certificaat in het voorjaar van 2001.
Hillenraad
In diezelfde periode gaan beide vestigingen ook de procedure
aan voor het behalen van MPS-Florimark. Een kwaliteits
normering die specifiek gericht is op de sierteelt, waarin de
traceerbaarheid van bloemen en planten is vastgelegd en de
organisatie kan aantonen dat zij voldoet aan de milieu-,
kwaliteits- en sociale eisen. Ook dit certificaat wordt in 2001
uitgereikt.

De meeste toonaangevende bedrijven in de sierteeltsector, die
zich onderscheiden door creativiteit en dynamiek, innovatief
zijn en bereid tot samenwerken, maken een kans om geselecteerd te worden in de Hillenraad Top 100. In 2008 valt de
Oudendijk Groep die eer voor de eerste maal te beurt. Het
bedrijf wordt genomineerd op de 67e plaats in de lijst. Het jaar
daarop belandt de Oudendijk Groep op nummer 52.

v.l.n.r Don vd Meer, Erik Eerkes, Jan Koene,
Hans Oudendijk, Niek Oudendijk
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2011
2020
Flora United
Andere tijden
Jubileum 2020
Slotwoord
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Flora
United

Zuid
Afrika

In 2007 koopt Bergflora PTY grond in Zuid-Afrika. Flora
United SA wordt opgericht door Willem Verhoogt en Niek
Oudendijk als investeerders en Bertu Nieuwoudt als mede
aandeelhouder en farm manager. Hij blijkt een kweker met
grote kennis van zaken, en teelt daardoor top kwaliteit
producten. Samen met Willem Verhoogt breidt het project
zich nog steeds verder uit en is er enkele jaren geleden een
switch gemaakt van protea’s naar waxflower. Dat blijkt een
succesformule.
Anno 2020 is dit driemanschap eigenaar van een prachtig
bedrijf met 45 ha bloemen en 15 ha sinaasappels.
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Flora
United

Portugal

Met de aankoop van grond wordt in 2007 samen met Pieter Gits,
Flora United Portugal opgericht. Dit project kent in de loop der
jaren de nodige tegenslagen, zoals water-, storm- en vorstschade.
Tussen 2008 en 2019 wordt er land bijgekocht en op 29
oktober 2020 is de handtekening gezet voor een verdere
uitbreiding. Momenteel wordt er 50 ha exotische bloemen
geproduceerd.
Toekomstplannen voor Flora United Farms zijn: het verkleinen
en finetunen van het assortiment, met als doel ketenverkorting
en verdere specialisatie in de soorten en verpakking, die de
markt vraagt.
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ik dat ook? Ik kon altijd op hun steun rekenen, want naast
partners waren we ook vrienden, maar toch had ik soms wat
twijfels. Wie kon ik bellen als ik het even niet wist? De relatie
René en Niek is nadien alleen maar sterker geworden en hij is
nog steeds een van mijn beste vrienden. Ik heb mijn zakelijk

René
Schoenmaker
AFG Zuid-Afrika

Ik ben een erg gezegend mens, al mijn hele
leven, ik heb altijd voor super mensen gewerkt;
Dick van Geest, Daan Barnhoorn en als laatsten
maar zeker niet de minsten: Willem Verhoogt
en Niek Oudendijk.
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Onze wegen kruisten de eerste keer in april 1999 terwijl Niek
en Willem een zakenreis door Gauteng maakten. Ik deed
onder andere de verkoop van de bloemen voor Hadeco en
Bergflora was een klant van ons. In een vergadering vroegen
zij of ik misschien iemand wist die voor Bergflora de Johannesburg tak kon leiden. Ik zou voor ze uitkijken. In augustus
dat jaar had ik hem gevonden: ik besloot dat avontuur zelf aan
te pakken. Willem kwam direct over uit de Kaap voor een
gesprek en in oktober dat jaar was Niek er ook en werden we
het eens met elkaar. Officieel ben ik 1 maart 2000 begonnen.
Ik was al snel overdonderd door Niek, zijn drive, enthousiasme
en charisma. Dat had ik niet eerder meegemaakt en ik was
altijd geïnteresseerd in wat hij te vertellen had. Niek werd mijn
mentor en tot vandaag de dag is hij dat nog.

“We hebben samen veel
gereisd en heel veel
servetten volgeschreven.”
leven via hem opgebouwd en waardeer het bijzonder dat hij
regelmatig ook mijn opinie vraagt. Vandaag de dag heb ik weer
een kantoor aan de Mijnsherenweg en voelt het of ik ben
thuisgekomen. Terug van weg geweest!
Ik bedank Niek voor de persoon die hij voor mij is geweest en
ik hoop op een nog langdurige relatie, zowel zakelijk als privé. •

We hebben samen veel gereisd en heel veel servetten
volgeschreven. Nadat ik in 2003 partner ben geworden, werd
onze relatie steeds sterker en behalve partners werden wij ook
hele goede vrienden, iets wat door de jaren heen alleen maar
sterker is geworden. Niek was en is altijd geïnteresseerd in de
persoon en de familie achter de persoon. Hij speelt daar nog
steeds een enorme grote rol in.
In 2011 heb ik Bergflora Johannesburg overgenomen. Dat was
voor mij een groot besluit. Niet zozeer het feit dat ik zelfstandig verder zou gaan, maar meer het feit dat ik afstand moest
doen van mijn twee zakenpartners. Hoe zou het gaan zonder
ze? Ik was er van overtuigd dat ik het alleen kon, maar wilde
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Zeperds
en
mijn omgeving
Mark Tromp

drinkt te veel...

Ik ken Niek bijna 40 jaar. De eerste jaren van ons geliefde
BVC Bloemendaal en voetbalteam. Later als vriend en
opdrachtgever. Mijn eerste opdrachtgever.

Ook zakelijk is Niek altijd enthousiast en is hij voor veel zaken
in. Een energie zonder einde en door maar veel te doen is er
onder de streep genoeg. Genoeg om ook privé actiever te zijn.

Om maar bij het voetballen te beginnen. Hij liep altijd overal,
behalve waar hij volgens de opstelling moest staan. Gelukkig
voor hem was de bezetting op linksachter de zwakste schakel
van ons team, waardoor er feitelijk net zo veel doelpunten over
links als rechts door onze tegenstanders werden gescoord.

Zijn eigenschap om overal te zijn heeft hij de laatste jaren
doorgetrokken naar privé. En vaak is een koud biertje of een
lekker glas wijn een verbindende factor. Zo heeft Niek, als
vicevoorzitter van de BVC Bloemendaal de pech dat hij
maandag meedrinkt met de voorzitter, dinsdag op de tennisvereniging een drankje meedoet, woensdag een drankje meedrinkt
met zijn tennismaten (echte professionals), donderdag altijd wel
iemand vindt om een drankje mee te doen, vrijdag een hapje
met Joke gaat eten met een lekker wijntje of aansluit bij een
borreluurtje ergens, zaterdags altijd wel iemand vindt voor een
drankje en een hapje om vervolgens zondags de week af te
sluiten met de rondes bier. Kortom, vrienden drinken te veel en
anderen vaak omdat ze nu eenmaal overal zijn.

Het is een beetje zijn ondernemende instelling. Als je maar
overal bent, dan heb je meer kans om goede dingen te doen.
En duidelijk is dat hij zakelijk ook overal is en overal wordt
gewaardeerd mede door zijn onbesproken moraliteit.
Niek is vaak daar waar een mens of ondernemer een duwtje in
de rug nodig heeft. Dan is hij er om te helpen met een arm om
de schouder, raad en daad of financiële hulp. Natuurlijk heeft
dat hier en daar wel eens een zeperd opgeleverd. Laat dat nu
net mijn taak zijn om zeperds te voorkomen. Het is me niet
altijd gelukt! Want als wij op kantoor niet achter zijn ideeën
stonden, dan ging hij het stiekem toch doen. Niek vindt helpen
belangrijker dan zeperds laden.
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Als je zakelijk meer binnen brengt dan je zeperds kosten, kun
je blijven doen waar je in gelooft. Dat is Niek ten voeten uit,
door investeren in de zaak, door investeren in gezelligheid en
altijd in actie voor een ander die het kan gebruiken. Dat maakt
Niek een bijzondere ondernemer, maar bovenal een geweldig
mens met een heeeel groot hart. •
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Andere

			 tijden
Na de financiële crisis van 2008 verandert de wereld in rap tempo.
Bezuinigen, inkrimpen, fusie en samenwerking zijn sleutelwoorden
in die periode. Ook de Oudendijk Groep komt in zwaar weer. Er vallen
ontslagen en structuren binnen het bedrijf veranderen. Het is tijd om
de toekomst met andere ogen te bezien. Nieuwe mogelijkheden en
andere strategieën worden tegen het licht gehouden en vanaf 2010
wordt het traject ingezet om van handelsmaatschappij om te schakelen
naar bloemenproducent.
In augustus 2011 tekent Jan Koene een intentieverklaring om de handelsactiviteiten van Oudendijk BV over te nemen. Een maand later is die
overname een feit en start Jan Koene All4You Flowers, samen met zes
medewerkers van de afdeling handel.
In diezelfde maand, september 2011, wordt Bergflora Kaapstad over
genomen door OZ Flora. In 2012 tekenen Oudendijk en de Dutch Flower
Group een convenant met de doelstelling de activiteiten van de import
over te brengen in een onderdeel van de DFG. In 2013 wordt die over
name een feit en komen de medewerkers in dienst van OZ Import.
De bedrijfshal aan de Mijnsherenweg wordt verhuurd aan twee verschillende ondernemingen. De gebroeders Huizer betrekken een deel van het
pand met hun importbedrijf Flora United International en het andere deel
wordt gebruikt door Scherp Verpakkingen. Ook Oudendijk Beheer houdt
er nog steeds kantoor.
In 2011 neemt de Oudendijk Groep deel in Byfod, het bedrijf van Gino Hol
met de export van bloemen voornamelijk naar de USA. Ook worden er
verdere investeringen gedaan in de kwekerijen in Portugal en Zuid-Afrika.
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Feestavond
in Duin &
Kruidberg

© Landgoed Duin & Kruidberg

Het is 29 februari 2020 en op Landgoed Duin & Kruidberg
wappert de Oudendijk vlag in top, de brandende vuurpotten
verspreiden een warm welkom richting het Koetshuis. In
het kasteel staan de tafels gedekt en de kaarsen klaar om
aangestoken te worden. Het is vandaag exact honderd jaar
geleden dat Jan Oudendijk het levenslicht zag in een huis een
paar honderd meter verderop aan diezelfde Duin en Kruidbergerweg.
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Die geboortedag en het heuglijke feit dat hij vijfentwintig jaar
later een bedrijf in de sierteeltsector is gestart wordt vandaag
in stijl gevierd. Ruim 120 gasten uit binnen- en buitenland
ontmoeten elkaar in het Koetshuis. Oud medewerkers,
zakenrelaties, vrienden en familie, sommigen hebben nog
regelmatig contact, anderen elkaar jaren niet meer gezien.
Collega’s van vroeger die elkaar weer spreken, herinneringen
ophalen en ervaringen delen. “Hoe gaat het met jou?” “Wat
doe je voor werk?” “Hoe maken je kinderen het?” “Wat zie je
er goed uit?” “Je bent niets veranderd in al die jaren.” Het is
voor iedereen een feest van herkenning.
Na de borrel in het Koetshuis begeeft het gezelschap zich naar
het Kasteel. De benedenzaal is luisterrijk versierd, iedere tafel

heeft een eigen naam, met bijbehorend bloemstuk. Deze
arrangementen zijn verzorgd door Cock van den Hoorn.
De dag ervoor is er met man en macht gewerkt om dit allemaal te realiseren. Als ode aan Jan Bazuin, werknemer van
het eerste uur en een prominente persoonlijkheid binnen het
bedrijf, is er een tentoonstelling ingericht met door hem
vervaardigde schilderijen, waarin bloemen vanzelfsprekend
het hoofdmotief vormen. Daarnaast is er een expositie van
foto’s van 1945 tot nu. Op het videoscherm achter in de zaal
draait een film met historische beelden, gevolgd door een
presentatie van de huidige ontwikkelingen met een impressie
van de kwekerijen in Portugal en Zuid-Afrika.
Het is een sfeervolle avond, met heerlijk eten en leuke
gesprekken bij kaarslicht, muzikaal omlijst door Linda
Oudendijk en Koos Otten. De warme, gezellige sfeer krijgt
nog een extra dimensie doordat dit duo, verschillende
verzoeknummers van de gasten ten gehore brengt.
Rond middernacht nemen de gasten afscheid en keren
huiswaarts. Deze gedenkwaardige avond is een prachtige
afsluiting van een bewogen periode. Een fantastische reünie,
die nog lang in het geheugen zal blijven hangen.
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Het feest
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Brief

Brief van
Vader

Jan

Tijdens het borreluurtje in het Koetshuis van Duin en Kruidberg komt de zingende postbode ‘Hemelse’ post brengen.
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Een dag om nooit te vergeten
Wat een mooie binnenkomst, die 29e februari 2020, de postbode
met een gezongen brief van mijn ouders. Emotioneel en hilarisch.
Het was een voorrecht om de reünie met 120 man te kunnen vieren.
En dat op de valreep voor het uitbreken van de Corona pandemie.
Een week later had het niet meer gekund. Al die familie, oud medewerkers,
partners uit Australië, Zuid-Afrika en Portugal, relaties van vader Jan,
maar ook veel relaties van de afgelopen dertig jaar… wat een feest.
Een warmte die wij koesteren.
Nog steeds is het leven niet saai. Er komen veel uitdagingen op ons
pad en we hebben nog genoeg plannen. Met de projecten in Portugal
en Zuid-Afrika hebben we veel geleerd, ook problemen gekend, maar
ik zie desondanks een geweldig toekomstperspectief. Ook hierbij zou
ik de woorden van mijn vader willen herhalen: Nu staan we op de kaart.
Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd bedank ik voor hun
support. Ik wens ieder van jullie een goede gezondheid toe en hoop
dat wij nog vele jaren van jullie als familie, vrienden en partners
mogen genieten.
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