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Regionaal

IJmond

Het is 3.45 uur in de vroege donderdagochtend als
Willem Liefting in Uitgeest de deur opent. Binnen
branden schemerig twee wandlampjes. Zoals iedere
ochtend zit hij op dit tijdstip klaar; zo zal zijn zoon
Dennis hem ophalen om op klokslag vier samen
naar de bloemenveiling in Aalsmeer te rijden.
Willem en zijn zoon runnen daar Willem Liefting,
een commissiehandel in bloemen en planten.
Verslaggeefster Heleen Vink ging een ochtend mee.
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Familieliefde
voor de
bloemenhandel
Heleen Vink

Altijd vroeg uit
de veren op
de koop toe

Aalsmeer Q Bij aankomst op de
veiling gaat Willem Liefting, na
het opstarten van de computers,
naar de enorme grote koelcellen
waar vele meters karren met hun
bloemenpracht wachten op de
veiling. ,,Ik ga altijd zelf, want dat
zeiden ze vroeger al: 'Je moet je
handel zelf bekijken'."
Het is in de koelcellen tussen de 3 à
4 graden. Bij de cellen met tropische bloemen en planten is het
warmer. Keurend trekt Willem
fusten naar zich toe, voelt naar de
stevigheid van de bloemen. ,,Kijk
Santa Maria, de mooiste leeuwenbekken op dit moment."
Alles waar hij straks bij de klok op
wil bieden, scant hij. ,,Zonder
scanners beginnen we niets meer."

Rozen
Later tijdens de veiling zal hij zo
op zijn laptop makkelijk herkennen waar hij op wil bieden. Willem
koopt altijd de bloemen en planten
in, behalve rozen, daar heeft zoon
Dennis zijn specialisme van gemaakt. Dennis keurt, net als veel
van zijn collega's niet meer de
bloemen ter plekke. Hij kent zijn
rozenkwekers en hun kwaliteit.
,,Dennis was één van de eerste",
vertelt Willem trots op zijn zoon.
Zelf werkt hij pas sinds een jaar
helemaal digitaal. Al was het een
grote overstap, hij is er nu helemaal aan gewend.
,,Alles gaat nu via de computer. De
veilingklokken zijn digitaal, de
bloemen en planten worden digitaal getoond en het bieden gaat via

Willem (links) scant in de koelcellen de goedgekeurde bloemen op de klok.

Geschiedenis
van de veiling
in Beverwijk

een druk op de knop.’’ Ook de
afhandeling en de contacten tussen
kopers en verkopers, de ordebonnen in de distributiehal en de
facturering; alles gaat naadloos via
een computersysteem.
Toch blijft het bieden en kopen een
kwestie van gevoel, benadrukt
zowel vader als zoon. ,,Als je inkoopt, heb je een gevoel of het nog
goedkoper gaat worden of niet.
Intuïtie."

Gong
Het is bijna 6 uur. De kopers zitten
klaar in de veilingruimte op de
eerste verdieping. Ze weten wat ze
voor bepaalde klanten en ook voor
zichzelf op klok willen kopen. Er
heerst een gemoedelijke sfeer.
De gong klinkt en het bieden begint. Iedere koper heeft zijn laptop
en de klok op een scherm voor
zich. De lichtjes op de grote digitale klok gaan heen en weer over de
'wijzers'. Een bepaalde spanning
en concentratie is merkbaar. Willem drukt stevig op de knop. Hebbes. Digitaal wordt de koop bevestigd en de order komt beneden in
de distributiehal binnen.
Terug op eigen terrein worden de
bloemen en planten al geleverd.
Willem is 'klein' op de veiling
begonnen, maar zijn v.o.f. huurt nu
1000 vierkante meter met eigen
koelcellen en kantoorruimtes.

Gelachen
In het team van tien man neemt
Willem de kantoorwerkzaamheden
voor zijn rekening en Dennis de
werkvloer. Als 's morgens de orders
zijn bezorgd, is er veel reuring en
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Willem overziet de huidige situatie op de Beverwijkse Bazaar.

overleg met kopers en kwekers.
Veel trouwe klanten komen hun
bloemen uitzoeken en ophalen. Er
wordt veel gelachen.
Willen houdt van zijn werk: ,,De
avonden zijn kort en af en toe
slaap je overdag. Maar je hebt veel
menselijk contact met klanten die
ik geregeld privé in het weekeinde
opzoek."

Nadenken
Toen Willem zijn zoon vroeg in het
bedrijf te komen, moest Dennis
wel even nadenken: ,,We dachten,

we kijken het een jaar aan of het
samen goed gaat."
Het vroege schrok je niet af? ,,Nee
hoor, als jongen ging ik in de vakanties al mee." Beiden zeggen dat
het sociale leven door de afwijkende uren wel enigszins wordt bepaald, maar niet in negatieve zin.
Nu zijn ze 22 jaar verder en in de
loop van de dag blijkt dat vader en
zoon met plezier naadloos samen
werken. Nu is het bedrijf nog voor
zestig procent van Willem, maar
het zal in de toekomst van Dennis
zijn.

In de distributiehallen worden de ordebriefjes gelezen en de bloemen gesorteerd.

FOTO’S HELEEN VINK

De praktijk in Beverwijk als goede leerschool
Beverwijk Q ,,Het is allemaal
begonnen in Beverwijk", zegt
Willem Liefting.
Opa Louw was kweker van anemoontjes en Willems vader leerde
hem in de praktijk de beginselen
van het vak. Alles begon met het
bijvullen van de emmers met
water. Op zijn veertiende haalde
zijn vader hem van school, hij was

op de veiling nodig en ook thuis
in de schuur om bloemen te mengen en te bossen. De veiling was
toen op de plek van de Beverwijkse Bazaar. Het is hard werken
voor de jonge Willem, zes dagen
per week van half vijf 's ochtends
tot een uur of acht 's avonds.
Maar de zaterdagavond is van
hem. Met jeugdig elan is hij dan

Dennis (links) en Willem voor hem slaan toe op het juiste moment.

DJ en draait plaatjes. Als hij op
een avond de Amsterdamse Greet
ziet binnenkomen, zegt hij tegen
een vriend: ,,Met die krijg ik
verkering.’’ Ruim veertig jaar
later is zij nog steeds ’zijn meissie’.
Als hij begin twintig is, begint hij
met drie, vier klanten als bloemenhandelaar voor zichzelf.

Gekocht! Solidago.

Willem zit tweede van onderen.

Beverwijk Q Het is zondagochtend, anno 2016, en Willem Liefting laat ter plekke op
de Beverwijkse Bazaar zien
wat nog aan de oude veilingtijden herinnert.
,,Kijk daar staat een oude
veilingwagen. Daar lagen de
bloemen op." Hij wijst naar
een kar die wat verloren tussen marktkramen staat. Hij
wijst verder naar brede groeven in de vloer: ,,Daar lagen
de rails."
De twee grote veilingklokken
waarop de bloemenwaar werd
gekocht, hangen nog steeds
aan de muur en de smalle
banken, hoog opklimmend
langs de tegenover liggende
wand, staan vol marktkoopwaar.
Het emaille bordje met nummer 66 markeert zijn vaders
vroegere vaste plek.
Al in 1887 kreeg Beverwijk een
bloembollenveiling, waarna
de veiling een steeds grotere
plaats innam in Beverwijk en
omgeving.
In 1969 waren er ongeveer 100
veilingen in het land, waarvan
Beverwijk voor veel groentesoorten de grootste was. Na
succesvolle jaren werd er later
met toenemend verlies gedraaid.
In 1985 werden er voor het
laatst bloemen geveild in
Beverwijk en in 1989 sloot er
de laatste (groente)veiling.

Dennis keurt de rozen van kwekerij Bos Roses.

