‘Met tulpen was
stoppen gemakkelijker
geweest’
Drie jaar geleden overleed Martijn Heemskerk van Kwekerij Davelaar uit Woudenberg.
Midden in de aflevertijd van hun hoofdgewas Crocosmia. Zijn vader Willem was al aan
het afbouwen, zijn vrouw Cristina deed vooral administratief werk. Na de uitvaart
zetten ze samen het bedrijf voort. Een jaar geleden kwam Pjotr Verberne langs.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

D

ecember is de drukste tijd bij Kwekerij Davelaar in
Woudenberg. Dan staat alles in het teken van de
verwerking van Crocosmia, het knolgewas waar
iedereen het bedrijf van kent. In zo’n drukke periode is er altijd wel een spoedorder die nog even klaar moet.
Zo ook 28 december 2018. Martijn Heemskerk ging nog even
zo’n order klaar maken, maar kwam niet naar huis om te
eten. Toen zijn vrouw Cristina hem ging zoeken, vond ze
hem. Hij was overleden. Oorzaak onbekend.
Op 5 januari 2019 was de uitvaart, waar meer dan vijfhonderd mensen afscheid van hem kwamen nemen. Het was
een grote steun voor zijn vrouw Cristina en haar beide zonen
van toen tien en twaalf jaar oud en voor zijn ouders Willem
en Anneke Heemskerk. En wat doe je daarna? “De maandag
na de begrafenis zijn we weer aan het werk gegaan. We hadden onze afnemers uitgelegd dat leveranties later kwamen,
omdat Martijn was overleden. Maar daarna wachtten de
orders om te worden afgehandeld. We zaten nog midden in
het afleverseizoen”, aldus Cristina Heemskerk. “Als het was
gebeurd in de rustige tijd, dan zou het vast heel anders zijn
geweest. Nu moest er weer werk worden verzet”, vult haar
schoonvader Willem Heemskerk haar aan.

samen in? Willem: “Ik besloot om mijn pensioen nog maar
even vooruit te schuiven, uiteraard in goed overleg met mijn
vrouw en met Cristina.” Christina: “Ik deed alleen de financiën en de planning, werk waardoor ik voor onze afnemers
eigenlijk onzichtbaar was. Ik ben er de in- en verkoop bij
gaan doen. Zonder Willem zou ik nooit geweten hebben wat
er in de schuur ligt.”

KEUZES MAKEN

Samen hebben ze het bedrijf voortgezet. Naast de teelt voor
de bloem en de knol, loopt er al vele jaren een veredelingsprogramma, dat Willem onder zijn hoede heeft. “Dat heb ik
al heel lang puur voor mezelf gedaan. Dat geeft mij plezier
en nu komen daar ook de eerste resultaten van. Daar wil ik
de komende jaren dus in ieder geval nog mijn tijd aan besteden. Ik merk wel, nu ik wat ouder ben, dat het ook goed
is om op tijd mijn rust te nemen. Gelukkig heb ik vroeger
gesport: lange-afstandslopen. Mede daardoor kan ik het lang
volhouden. En we wonen tegenwoordig in Scherpenzeel, een
kwartiertje fietsen van het bedrijf. Een mooi moment om
even uit te waaien.”

Voor beiden was het zoeken naar een nieuwe rol. De inzet en
de kennis van Martijn waren weggevallen. Hoe vul je dat dan

‘Martijn blijft
altijd bij ons’

Stoppen na het overlijden was geen optie. “Als bedrijf hadden en hebben we een uniek product en daardoor wel een
bijzondere positie. Als we alleen maar tulpen hadden gehad,
dan was het heel anders. Dan organiseer je een groene veiling en stop je met je bedrijf”, aldus Willem.
Wat die tulpen betreft, die heeft het bedrijf altijd wel gehad:
een kleine hoek om in het voorjaar bloemen van te plukken
en aan de weg te verkopen. De afgelopen twee jaar zijn die
tulpen niet geplant. “Dat hoekje tulpen hebben we geschrapt. Met Crocosmia heb je maar anderhalve maand geen
werk, de rest van het jaar ben je bezig met planten, bloemen
snijden, rooien en verwerken. Voor een beetje rust in het
bedrijf was het beter om maar even geen tulpen te planten.”

RUST NEMEN

Cristina doet nu ook de in- en verkoop en alles wat daarbij
komt kijken, zoals de contacten met de BKD, met MPS en
RVO. “Ik vind het heel leuk om allemaal te doen. Het eerste
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jaar deed Willem dit nog, maar ik heb het gaandeweg overgenomen. Het is echt leuk om de contacten met onze afnemers
te onderhouden. De bollen zijn op die manier van mij geworden, terwijl ze van Martijn waren. Fysiek is hij er niet meer,
maar van binnen zit hij nog wel. Soms herken ik mij in hem.”

TREKKER MET KUUBSKISTEN
Zoals elk najaar rijdt Willem de gerooide knollen van het
land in de omgeving van Leersum naar het bedrijf in Woudenberg. Afgelopen najaar kwam er een jongen naar het
bedrijf: Pjotr Verberne. Willem: “Hij zag telkens een trekker
met kuubskisten door het dorp rijden. Dat vond hij mooi,
want hij komt uit een familie van aardappelboeren uit de
Wieringermeer. Als het even kan, werkt hij daar mee met de
oogst. Al snel had hij uitgevonden waar de trekker naartoe
ging. Hij bleek een trekkerrijbewijs te hebben en wilde graag
bij ons komen werken. Nog geen 18 was hij toen, maar hij
had wel al zijn eigen bedrijfje.”
“Toen hij hier twee maanden was, merkte ik dat het echt
klikte”, aldus Cristina. “De manier waarop hij de bollen vast-

pakt en ernaar kijkt. Die bol is niet vies van alle grond, maar
hij ziet de bol en de bloem. Dat is wat ik bij Pjotr zie.”
Sindsdien werkt hij op het bedrijf mee. Inmiddels heeft hij
alle facetten meegemaakt. Pjotr: “Wat mij aanspreekt, is de
afwisseling. In de teelt van Crocosmia zit een tijd van planten, van gewasgroei, van rooien en verwerken. Vooral deze
tijd van verwerken en afleveren vind ik leuk.”
Dit is het tweede tussenjaar van Pjotr. Tijd om een besluit te
nemen over zijn toekomst. “Ik wil volgend jaar wel weer een
studie oppakken. Waar de meeste van mijn leeftijdgenoten
studeren combineren met een baantje, zal het bij mij wel
andersom zijn: werken met een studie.”
En de kinderen van Cristina? “De oudste zoon Tijn is 15,
zoon Marco is 13. De oudste helpt nu mee in het bedrijf. Ik
wil er geen druk op leggen. Pas op zijn achttiende hoeft hij
te bepalen wat hij wil. We zien wel hoe het gaat lopen.”
In de kantine staat in het raamkozijn een rode kaars. “Deze
kaars brandt altijd. Dit is mijn dierbare plek. Op deze manier
blijft Martijn altijd bij ons.”

Na het overlijden van Martijn Heemskerk zetten zijn vrouw Christina en zijn vader Willem het bedrijf voort. Sinds een jaar werkt Pjotr Verberne mee.
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