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Een zoektocht door de archieven. Op verzoek van
de Ginkei Groep vertel ik u hierbij iets over de
geschiedenis van "HoveniersbedrijfP. van der Eijk
Tuinaanleg en Onderhoud b.v.". Dit is een van
origine Delfts bedrijf, wat in 1979 uit zijn jasje
groeide en naar Den Hoorn (zeer dichtbij Delft) is
vertrokken. De bovenstaande tijdsbalk geeft al een
uitgebreid overzicht van jaartallen, vestigingen,
adressen en eigenaren, maar de werkelijke
geschiedenis is vooral een verhaal van mensen.
Via de overlevering is over de eerste 100 jaar niet
veel meer bekend. Over de laatste halve eeuw
weten we veel meer. Na een zoektocht door

archieven, ben ik alsnog veel te weten gekomen.

De eerste 100 jaar in vogelvlucht. Jan Hermen
Koeslag is de oprichter van de Bloemisterij annex
Hoveniersbedrijf. Het is leuk om te lezen, dat tWee
van zijn zonen zich ook bloemist en hovenier
noemen in officiële stukken. In plaatselijke kranten
van die tijd komt zijn naam meerdere keren voor.
Bijvoorbeeld tussen 1868 en 1876, wanneer het
publiek wordt uitgenodigd te komen kijken naar de
Ceres grandiflora, die maar één nacht bloeit. Nog
leuker vond ik het bericht in de Delftsche Courant

van 19 februari 1939 over het 100 jarig bestaan
(Een kopie hiervan is bijgevoegd). Leuk om de
berichten van het 100 jarig bestaan van van Ginkei
daar eens naast te leggen. Over tijdgeest
gesproken .

Ûit de overlevering. Vanaf 1946, mijn geboorte-jaar,
komen de verhalen uit overlevering.

Jan Herman Koeslag was 68 jaar en had geen
opvolging. Hij vroeg aan zijn medewerkers Toon
Blom en Jaap van Zoest of ze het hoveniers
gedeelte wilden doorzetten. Voor de bloemenwinkel

was al een oplossing. Volgens de dochters van
Toon Blom was er eigenlijk geen keuze. Het was
voortzetting, van het hoveniersbedrijf, bij de
gemeenteplantsoenendienst, of werkeloos.

Toon Blom was te zeer vakman om naar de

gemeente te gaan, daarom leende hij geld bij een



klant en werd het bedrijf voortgezet onder de naam
Blom & van Zoest; voorheen T. Koeslag en zoon.

Het was de tijd van handkarren, maar ook
motorbakfietsen. De tijd van de trekzaag en de
zaaiviool. De tijd van zaterdag werken en 2 weken
per jaar vrij. De tijd van koffie voor mevrouwen
meneer apart en de tuinman met de hulp in de
keuken (niet ongezellig trouwens). De compagnon
Jaap van Zoest moest wegens ziekte helaas
vroegtijdig afhaken en Toon Blom is toen nog een
paar jaar alleen doorgegaan. -

In de zestigei'jaren. Bakfietsen aan de Assendelftstraat

Mijn ~igen periode. In 1969 wilde Toon Blom
stoppen. Omdat hij alleen dochters had, kwam ik in
beeld als medewerker die het bedrijf zou kunnen
overnemen. Dat was even nadenken, maar mijn
echtgenote (die als meisjesnaam Koeslag heeft!)
en ik zagen het wel zitten. Dus werd het Hoveniers
bedrijf P.van der Eijk; voorheen A.H. Blom.

We startten met 3 hoveniers, in een tijd waarin
geen tuinman of timmerman te krijgen was om een
klus uit te voeren. Drie maande!,! tot een half jaar
op de wachtlijst van een aannemer was in die tijd
heel gewoon. Wij zijn vanaf dat begin tot heden een
hoveniersbedrijf geweest dat (bijna) alles aanpakte.
Van bomenwerk tot een klimroosje snoeien bij een
oudere dame en van woningbouwgroen tot fijn
hovenierswerk. Als we ergens niet goed in waren
huurden we derden in; zowel kennis als
vakmanschap. Die diversiteit, ook in klanten, was
volgens ons ook één van de redenen waardoor het
altijd goed bleef gaan met ons bedrijf. Als het in
een bepaald marktsegment wat minder ging, was
er elders wel weer werk.

De eerste auto van de firma.

Voor het woonadres aan de Gasthuislaan

Een paar historische feiten op een rij. Voor mensen
die van cijfers houden. Ons uurloon was in 1969
fl. 10,50 excl. 12% b.t.w. Toen ik het bedrijf op
1 januari 2001 overdroeg aan Wim van Ginkei
schreven we fl. 68,50 excl. 19% b.t.w.

In die 32 jaar hebben veel jonge mensen bij ons het
vak geleerd. In 2001 hebben we hiervoor nog een
prijs gekregen: Het beste Opleidingsbedrijf in de
gmene ruimte. Drie van die vakmensen zijn nu
collega's in de regio, 1'11aarer zijn ook jonge
mensen van toen bij ons gebleven. We hebben
intussen 3 vakmensen die meer dan 25 jaar bij het
bedrijf werken, en ik denk dat er wel meer jubilea in
het verschiet liggen.

Modern wagenpark Anno 1995 aan de Tramkade

Door de geschiedenis heen is het bedrijf vijf maal
verhuisd, met een gemiddelde van 27 jaar op één
plek. Driemaal zijn we onvrijwillig verhuisd i.v.m. bij
uitbreiding van de stad of een rijksweg. De andere
keren was het om bedrijfstechnische redenen of het
rendement van de ondernemer.



Het aantal eigenaren is nu 8, met een gemiddelde
van ruim 20 jaar. Ikzelf werk in dit bedrijf nu vanaf
1962, waarvan 32 jaar als eigenaar. Als ik gezond
mag blijven, teken ik nog graag een paar jaartjes
bij.

door: Piet van der Eijk
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