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‘Verbonden blijven
met het vak’
Martine Hogervorst is geboren als
kwekersdochter en nog altijd voelt zij zich
sterk verbonden met het bollenvak. Via
de kunstacademie en de reclamewereld
is ze inmiddels toch weer bij haar roots
uitgekomen. Zo schrijft ze onder andere
teksten voor een bloembollenexportbedrijf.
Inmiddels woont ze ook weer in de
Bollenstreek. ‘Hier hoor ik thuis.’

Martine Hogervorst

“Natuur om me heen. Ik ben opgegroeid op het
platteland in Noordwijkerhout en mijn ouders hadden een bollen- en bloemenkwekerij.”

werk weer eens een vergadering heb over een
bijeenkomst die ik organiseer, denk ik regelmatig
aan mijn vader. Aan het mooie van zijn vak. Zoals
hij zelf droog zou zeggen: ‘Elke dag werken in de
natuur, dat leek me wel wat.’ Hij volgde zijn vader
op in het bedrijf. Een mooie keuze, maar ik had
graag gezien dat het kwekersbestaan en het harde
werken beter werden beloond. Dat hij meer tijd
had gehad om te genieten. Vorig jaar is mijn vader
overleden aan kanker. Hiermee houdt het bestaan
van ons familiebedrijf op. Geen wekelijkse bosjes
‘Dick Wilden’ of ‘Daladier’ meer.”

Bloembollen zijn…

Ik wil altijd nog eens…

“Voor mij dus ‘thuis’. Alleen de geur al, van gerooide bollen en gedoopte bollen tot kisten vol gepelde
bollen. Onmiskenbaar en zo vertrouwd. Ik heb
jaren met veel plezier meegewerkt in het bedrijf
en veel geleerd van mijn vader. Van bollen pellen
en planten tot strodekken en narcissen trekken.
Totdat ik het er naast mijn werk niet meer bij kon
doen. Toen heb ik het dorp een tijd verlaten voor
de kunstacademie, de reclamewereld en het leven
in de stad. Maar na een aantal jaren ben ik teruggekeerd naar m’n roots. Hier hoor ik thuis. Aan de
kust. In de Bollenstreek. Hier wonen is echt een
voorrecht.”

“Té erg om dit als dochter van een kweker te
zeggen: naar de Keukenhof. Ik ben er nog nooit
geweest en woon om de hoek. Misschien omdat
ik verwend ben met alle bloemenvelden om me
heen? Geen excuus. Ik zet ’m voor dit jaar op de
planning!”
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Ik word gelukkig van…

Wat mij raakt…
“Is dat omringd worden door bloemen voor mij
altijd normaal is geweest. Pas op latere leeftijd
ben ik het echt gaan waarderen. Als ik nu op mijn
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Over vijf jaar…
“Hoop ik dat mijn werk nog steeds een link heeft
met bollen en bloemen. Nu schrijf ik regelmatig
voor een grote Nederlandse bollenexporteur. En
ik merk dat ik het fijn vind om op die manier
verbonden te blijven met het vak, met het mooie
van de natuur, met iets wat zo’n groot onderdeel
is geweest van mijn leven. Dat kan natuurlijk op
verschillende manieren. Nu is het schrijven. En
misschien sta ik over een paar jaar ook een dag per
week in een bloemenwinkel. Wie weet?”

Volgende
keer
COK
HOGERVORST
“De volgende
kandidaat is
mijn oom, Cok
Hogervorst.
Hij heeft
veel ervaring
en diverse
interessante
functies bekleed
binnen de sector.”
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