Gesprek J.H. Riemens samen met Jan Eijs Den Haag 3 april 2007.
Als je met zo een icoon van onze groene wereld een gesprek voert moet je je goed
voorbereiden.
Ik lees het interview met hem van Elbert van den Berg juli 2004 n.a.v. 25 jaar Tuin en
Landschap.
En de geschiedenis van de Groep Bloemisterij later Vereniging “ De Nedederlandse.
Bloemisterij” in het gedenkboek bij het 50 jarig bestaan.
We treffen Dhr Jan Riemens en zijn vrouw in redelijke goede gezondheid aan en hebben
met hem een twee uur durend zeer informatief gesprek, waarbij de grijze cellen van een
ieder goed worden afgestoft.
Een aantal functies van onze gastheer moeten toch vernoemd worden om een beeld te
krijgen van zijn werkzame leven. Zoon van een Rijkstuinbouwconsulent in Naaldwijk heeft
tijdens de oorlog een bloemen winkel in Leiden en werkt daarvoor op verschillende
kwekerijen in de sierteelt sector. Hij wordt in 1948 hoofdredacteur van het Vakblad voor de
Bloemisterij en doet daar naast vele andere functie zoals ondervoorzitter KMTP, voorzitter
bestuur school Madestein - Den Haag, medeorganisator Hofstadbloem de
bloemententoonstelling in Den Haag, organisator Haagse bloemenmarkt enz enz .
Na een onvolledig relaas onzerzijds wat de bedoeling van dit gesprek is gaan we direct van
start..
Van 1939 tot 1960 gaat de kring Hoveniers van 300 naar 1250 leden dat komt door een
aantal enthousiaste bestuursleden. Riemens heeft wat namen opgeschreven en we vullen
samen aan: Beunder-Farwick-Ruijs –Weverling-Aarts-Crooijmans- van MeijgaardenHelvoort-Zwart.
Volgens Riemens is de C.O.C. voor het vakonderwijs geen oorzaak van de ledengroei,
maar wel de goede belangenbehartiging en een goede CAO. Geen strijd tegen de beunhazen
maar lid maken die nieuwe collega’s. ( Over dit laatste heeft Jan Eijs in het verleden wel
andere verhalen gehoord.).
Belangrijk nieuws is dat volgens Riemens archieven van de KMPT en de organisatie van de
Hofstadbloem en naar ik hoop ook de Haagse bloemisten patroonsvereniging zich bevinden
in de Haagse gemeente archieven.
Voor de Bloemistenpatroonver moeten we nog te rade gaan bij de eigenaar van Alpina dhr
Kuiper op de Kneuterdijk. Deze vereniging die opgericht is in 1905 heeft volgens Riemens
zijn 100 jarig bestaan niet gevierd. Ook iets om na te vragen bij dhr. Kuiper.
Sint Phocas was een katholieke hoveniers vereniging die na de oorlog nog een rol gespeeld
heeft in het Haagse onderwijs. Dhr. van Meijgaarden heeft daar een bemiddelende rol in
gespeeld.
Want zo als er ook al in het interview staat, het gekissebis tussen besturen en organisaties is
van alle tijden.

Voor Riemens staat het overlijden van dhr. Jonkmans (Paterswolde) op een algemene
vergadering van de kring Bloemist Hoveniers nog op het netvlies evenals zijn tegenspeler
dhr. Jobse uit Limburg. Als redacteur van het vakblad was hij bij zeer vele vergaderingen
van de kringen en organisaties en was daardoor altijd geïnformeerd over het reilen en zeilen
in het geheel..
Door specialisatie van de kringen en verzelfstandiging is de Vereniging “De Nederlandse
Bloemisterij rond” 1985 geruisloos van het toneel verdwenen.
Door zijn functie als erelid van de KMTP heeft Jan Riemens een zeer bijzonder boek in huis
waar er maar twee van zijn. Hierin staat 100 jaar KMTP geschiedenis in jaartallen, mensen,
organisaties en gebeurtenissen vermeld Auteur C. Baksteen te Rotterdam.
Een uniek document wat ik met zorg ga kopiëren en misschien zelfs digitaliseren
Madestein, de school voor Tuinbouwonderwijs is opgericht in 1959 door de KMPT, de
Hollandse Maatschappij voor Landbouw en de Haagse Bloemistenpatroons Vereniging; 3
organisaties die in de beginjaren zorgde voor een stevig fundament .
Het onderwijs en de eisen: Riemens heeft nu wel eens zijn twijfels over het nut van de
muurtjes en het straatwerk van de hoveniers, de eindeloos lange sortimentslijsten voor de
kwekers en vooral al die Latijnse namen leren.
Voor dit onderwerp “het onderwijs” zou een gesprek met Louis Egberts en Jan Eijs een goed
voornemen zijn.
De Heer Riemens heeft op 24 apri1963 in Amsterdam voor de jaarvergadering van de
KMTP een rede over het onderwijs gehouden met als inhoud “de historie en de toekomst”.
Ook deze krijg ik mee en geeft een goed tijdsbeeld
Dit verslag is te lezen op deze website De hovenier en zijn vereniging KMTP
Het blad Groen vertegenwoordigt meer het gemeente groen en de denkbeelden daar over.
Het consulentschap, de directie tuinbouw en inspectie tuinbouwonderwijs instellingen van
het ministerie van landbouw zijn in de optiek van Riemens tot stand gekomen rond 1922.
Zijn vader werkte daar voor in het Westland. De voorlichting had veelal betrekking op
bemesting, ziektebestrijding en wettelijke regelgeving.
Aan het Productschapvoor Siergewassen een publiekrechtelijk orgaan met verordenende
bevoegdheden. Een samenwerking verband tussen werkgeversorganisaties in de tuinbouw en
de vakbonden wat nu onder druk staat zijn we niet aan toe gekomen
Leuk was de”klick” die Jan Eijs en Jan Riemens hadden met de Buitenplaats Rust en Vreugd
in Wassenaar waar Riemens is zijn jonge leven ook een deel van zijn praktijkervaring heeft
opgedaan Jan Eijs heeft daar nu nog contacten.
In mijn zoektocht naar puzzelstukjes van de historie van ons vak was dit bezoek en zeer
welkome aanvulling.

Het gesprek ging snel mocht ik zaken niet juist hebben vastgelegd dan hoop ik dat de twee
Jannen mij corrigeren.
Met vriendelijke groeten Piet van der Eijk
Dit gespreksverslag is op gestuurd naar de Hr Riemens ik kreeg hem terug met 10
verbeteringen en nuttige aanvullingen en de volgende tekst :
Geachte heer v.d.Eijk
Waarschijnlijk loop ik de kans aangezien te worden voor een “ Piet Lut “.................
Dat moet dan maar –als je een groot deel van je leven bezig bent geweest met aanvullingen
en verduidelijking. Vooruit dan maar, ik werd immers in de laatste passage van het vlot
leesbare verslag van het driehoeks-gesprek op 3 april uitgenodigd zo nodig te corrigeren
Hartelijke Groeten J H Riemens

