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‘Zoveel moois
is me overkomen’
Na ruim vijftig jaar bestuurswerk binnen
en buiten de bloembollensector is het voor
Jan Pennings uit Breezand tijd om de balans
op te maken. Niet dat hij overal mee stopt,
maar na zes jaar voorzitter van het Bulb
Committee van de Royal Horticultural Society
te zijn geweest, zal het zeker rustiger worden.
Dankbaarheid en vertrouwen zijn begrippen
die vaak in het gesprek terugkomen.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Op 1 januari 1973 zetten Jan en Ans Pennings een belangrijke stap in hun leven. Ze kochten het land aan Schorweg
14 in Breezand, waar Jan al een aantal jaren bollen teelde
voor het bedrijf van zijn vader Theo Pennings. Omdat op
dat bedrijf boerderij De Bilt stond, noemden ze hun bedrijf
J.S. Pennings – De Bilt. Tien jaren van hard werken volgden.
Daarna brak een betere tijd aan.
Al voor zijn zelfstandig ondernemerschap was Jan bestuurlijk actief. “Ik ben begonnen in het bestuur van de afdeling
Anna Paulowna-Breezand van de KAVB en werd al snel
voorzitter van het decanaat Den Helder van het bisdom
Haarlem.” Het werd het begin van een lange lijst bestuurlijke activiteiten. Dat varieerde van de productgroep Narcis
van de KAVB, de gewasadviescommissies van het toenmalige
LBO, jurylid van de Westfriese Flora in Bovenkarspel en Lenteweelde in Obdam tot scheidslid bij het Scheidsgerecht voor
de Bloembollenhandel, bestuurslid van de groep Japan van
Anthos en lid van de taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci
van het Productschap Tuinbouw.

De lijst is lang en roept de vraag op hoe u dit deed. Er was
immers geen medefirmant die de zaken waarnam als u weg
was?
“Ik wilde sowieso elke maandag naar de Bloembollenbeurs
in Hillegom om zelf mijn bollen te verkopen en om vakgenoten te ontmoeten. Ik had twee jonge medewerkers van 17 en
18 jaar oud. De eerste keer dat ik naar Hillegom ging, heb ik
ze uitgelegd wat het werk voor die dag was. Als ze op die dag

Jan S. Pennings
KWEKER/BESTUURDER
Op 4 februari 1941 werd Jan Pennings geboren. Zijn vader had een
bloembollenkwekerij in Noordwijkerhout, samen met een broer. De
broers hadden samen veertien zonen. Te veel om allemaal door te
gaan in dit ene bedrijf. In 1957 verhuisde het gezin naar Breezand.
In 1966 trouwde Jan met Ans Smit. In 1973 richtten Jan en Ans het
bedrijf J.S. Pennings – De Bilt op. Hij was bestuurlijk actief op vele
fronten, waaronder vele jaren jurylid op de Westfriese Flora, Keukenhof en de laatste jaren als voorzitter van het Bulb Committee
van de Royal Horticultural Society. Op 14 november 2019 heeft hij
deze functie overgedragen aan Teresa Clement.

iets zagen wat moest gebeuren, dan moesten ze dat vooral
doen. Ging het mis, dan vond ik dat geen probleem, want
dat had mij ook kunnen gebeuren. Dat gaf ze het vertrouwen dat ik ook fouten kon maken. Deden ze niks, dan werd
ik boos. Zo heb ik ze verantwoordelijk gemaakt voor het bedrijf. Ik heb ze daarin altijd het vertrouwen gegeven. Binnen
mijn bestuurswerk deed ik dat ook zo.”

U koos ervoor om niet alleen bestuurlijk actief te zijn, maar
ook om de wereld in te trekken. Waarom deed u dat?
“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het sortiment. Ik
las allerlei internationale bladen daarover en kwam dan bijzondere gewassen of nieuw sortiment tegen bij liefhebbers
elders in de wereld. Ik schreef hen dan en vroeg of ik een
keer langs kon komen om te kijken waarmee ze bezig waren. Dat vonden ze eigenlijk altijd goed. Als ze iets hadden
waarin ik iets zag, dan kocht ik het en legde uit dat ik er een
markt voor zag. Daar waren ze vaak heel blij mee. Een mooi
voorbeeld is de narcis ‘Chromacolor’, gewonnen door Bill
Pannill, de belangrijkste man van Kodak. Hij kwam met de
Daffodil Tour in 2008 mee en stond middenin de partij die
wij van deze narcis telen. Hij kon maar één dingen zeggen:
‘These are my children’. Hij was diep onder de indruk dat
die ene narcis was uitgegroeid tot zo’n grote partij. De foto
van hem in dit veld narcissen is de hele wereld overgegaan.
Op die manier ben ik ook in Letland terechtgekomen bij
Janis Ruksans. Hij kende weer collega’s die gepassioneerd
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Heeft deze manier van werken het sortiment op uw bedrijf
sterk beïnvloed?
“Ja, duidelijk. Ik kwam door het reizen in contact met liefhebbers over de hele wereld. Als ik de kans kreeg, dan droeg
ik mijn passie voor bollen uit. Degene waar ik kwam wist dat
ik een eigen kwekerij had. Als ik markt zag in een aanwinst
van hen, dan betaalde ik daar een realistische prijs voor. Op
die manier is veel sortiment bij ons op de kwekerij terechtgekomen. Ik heb jaren moeten vechten tegen het imago van de
Nederlander die voor een habbekrats iets bij een liefhebber
koopt om er zelf het grote geld mee te gaan verdienen. Ik
bewonderde de mensen altijd voor wat zij hadden gecreëerd.
Het gaat erom hoe je met elkaar wilt omgaan en dat je de
ander respecteert. Vrienden hou je alleen lang als je ook iets
voor ze terug kunt doen.
Wat me ook heeft geholpen, is mijn broeikasje. Daar testte
ik al dat nieuwe sortiment uit. Zelf kijken wat je ermee
kunt. Hoe reageert het op kou, op warmte. Heel leerzaam,
ook voor degene die jouw product wil kopen. Die kan je dan
een goed advies geven.
Door dat vele reizen kregen we een sortiment met allemaal
bollen met een verhaal, en daar gaat het uiteindelijk toch
om. Bij mijn afscheid op 14 november 2019 als voorzitter
van het Bulb Committee van de RHS kregen alle bestuursleden een pakket met bollen van ons bedrijf waar zo’n verhaal
over viel te vertellen.”

‘Ik heb het altijd als een voorrecht
beschouwd dat ik iets mocht doen’

Voorzitter van de Bulb Committee van de RHS? Hoe is dat
gegaan?
“Ik was al langer lid van het Daffodil and Tulip Committee
van de Royal Horticultural Society. Na acht jaar bestuurslid
te zijn geweest van Keukenhof (van 2004 tot 2013) werd
ik door de toenmalige voorzitter van de RHS Jim Gardiner
gevraagd om voorzitter te worden. Hij vroeg dat niet zomaar,
want op dat moment was de RHS bezig om het aantal gewascommissies in te krimpen. Alle bollencommissies zouden
opgaan in één commissie. Ik twijfelde nogal en maakte een
SWOT-analyse. De zwakke punten streepte Gardiner netjes
door. En mijn vrouw Ans zei: ‘Jan, het is je passie, die bollen.
Doe het maar.’
Het proces van samenvoegen mocht ik gaan begeleiden.
Dat was bijzonder, want er was nog nooit een Nederlander
voorzitter geweest van een bollencommissie bij de RHS. Voor
sommige leden was het even wennen. Wat ik ooit deed op
mijn eigen bedrijf met medeverantwoordelijkheid heb ik
hier ook gedaan. In Groot-Brittannië is het gebruikelijk dat
de voorzitter de baas is. Ik heb gekozen voor het Nederlandse overlegmodel en dus vijf vice-voorzitters benoemd die elk
een taak kregen. Dat werd geaccepteerd.”

Beseffen Nederlandse ondernemers voldoende wat een
vereniging als de RHS kan en doet?
“Niet voldoende, denk ik. Als je kijkt wat er de afgelopen jaren aan massabeplantingen is geweest met bloembollen, dat
is indrukwekkend. Tulpen, narcissen, krokussen, Allium,
het gebeurt daar allemaal. Als je daarmee op de voorpagina
van de Times komt, dan is dat toch geweldig. Kwekers waren
altijd bereid om hiervoor bollen te leveren. Dat was goede
promotie en van de RHS kregen ze altijd een bericht terug
over het resultaat.”
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Hebt u al dat bestuurswerk actief opgezocht?
“Nee, zeker niet. Ik ben altijd gevraagd en heb het altijd als
een voorrecht beschouwd dat ik iets mocht doen. Er is mij
door de jaren heen zoveel moois overkomen. Het is niet voor
niets dat we bij ons vijftigjarig huwelijk in 2016 het woord
‘Dankbaarheid’ bovenaan de kaart hebben gezet. Dat is het
vooral. Dankbaarheid voor alles wat we hebben meegemaakt
en waar we van hebben genoten. We hebben er in de hele
wereld heel veel vrienden en kennissen aan overgehouden.”

Wat hebben het bestuurswerk en het reizen u en jullie
bedrijf gebracht?
“Het heeft mijn gezichtsveld verbreed. Door bij zoveel mensen te mogen kijken heb ik allerlei mooie gewassen gezien.
En door bijvoorbeeld de shows van de American Daffodil
Society te bezoeken, zie je wat mensen mooi vinden. Als zij
het mooi vinden, dan is het vast de moeite waard om mee
aan de slag te gaan.”

Stopt u helemaal met uw bestuurlijke activiteiten?
“Nee, dat niet. Ik blijf nog lid van het Bulb Committee van
de RHS en nog bestuurslid van de American Daffodil Society.
En in China zijn we met een team nog bezig om een narcissenpark op te zetten. Ik ga nog steeds elke maandag naar
Lisse en heb nog een tuin waar altijd wel iets te doen is. Ans
houdt van bloemschikken en ik zorg zo voor de verse bloemen. En wat in deze tijd niet vanzelfsprekend is: we zijn er
erg trots op dat we opvolgers hebben in ons bedrijf, namelijk
onze zoon Joost en schoonzoon Dick van Duin.”

3 januari 2020

3 januari 2020
006-8 In Gesprek.indd 8

16-12-19 14:57

