Willy Rovers

Hofleverancier aan Heuvelse pad
Bloemisterij Van der Putten honderd jaar
Het is op 24 september 2016 druk op

van der Putten (katoenwever) en Arnolda Thie-

de Heuvelse Pad. De daar gevestigde

lemans. Vader overlijdt in 1909 en de weduwe
verhuist dan met haar gezin voor enige jaren

Bloemisterij Van der Putten krijgt van

naar Beek en Donk maar komt al snel weer te-

Wim van de Donk, Commissaris van de

rug naar Gemert en vestigt zich op Hopveld C86.

koning in de Provincie Noord-Brabant,

1914

het predicaat uitgereikt ‘hofleve-

Op 23 april 1914 trouwt Lindert met Dina

rancier’. Eerder ging in Gemert deze

(Arnoldina) Maas en hij verhuist meteen of heel
kort daarna naar de woning aan de Heuvel-

eretitel al naar Johan van den Acker

schepad waar de bloemisterij nu nog steeds

Textielfabriek en Firma Wijn. Het is dé

gevestigd is. De
Eerste Wereldoor-

koninklijke onderscheiding voor kleine

log breekt uit, en

en middelgrote bedrijven die ten min-

getrouwd of niet,

ste honderd jaar oud zijn én kunnen

Lindert van der Putten wordt als jonge

bogen op een zeer goede reputatie in

Gemertenaar voor

de regio. Bloemisterij Van der Putten is

één jaar onder de

een familiebedrijf pur sang.

wapenen geroepen.

Honderd jaar en vier generaties handel

Hij komt in het gar-

in bloemen, planten en zaden.

terecht en, omdat

nizoen te IJmuiden
- bij verlof - de reis

Het ontstaan

naar Gemert te

Officieel is de bloemisterij in 1916 opgericht

veel tijd in beslag

door Leonardus van der Putten. Dit weten we

neemt, blijft hij

dankzij het Handelsregister van de Kamer van

daar vaak bivakke-

Koophandel waar het bedrijf nu te boek staat

ren. Op zekere dag,

onder de naam “Bloemisterij Jeroen van der

IJmuiden verken-

Putten”. Oprichter ‘Leonardus’, in de Gemertse
volksmond algemeen gekend als ‘Lindert Put’,
werd geboren in Gemert op 29 augustus 1888

“Lindert Put” in zijn
jonge jaren.

als het derde kind en tweede zoon van Jacobus
G eme r t s H eem

4

2017/1

“Lindert Put”
tussen zijn
bloemen en
planten. Rechts
zoon (en latere
opvolger) Jac.

Het gezin Van
der PuttenMaas, zittend
rechts Jac, de
in opvolging
tweede bloemist Van der
Putten.

nende, komt hij er in contact met de familie Van

van het bloemenvak te pakken. Als hij een jaar

Son. Deze familie heeft een bloemisterij en het

later weer terugkomt in Gemert, gaat hij zich op

duurt niet lang of “Lindert” heeft ook de smaak

de Heuvelschepad toeleggen op het mooie vak
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Heuvelsepad 15-17 met
bloemenkas nog in de
oorspronkelijke staat, ca.
1979.
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waarmee hij als soldaat heeft kennisgemaakt.

zijn algemeenheid en in het bijzonder het maken

Hij begint ‘op’ Handel als doodsgraver bij de

van bruidsboeketten, grafboeketten en boeket-

Handelse kerk en op een aan de woning (Heu-

ten van droogbloemen. Verder helpt hij bij het

velschepad 15 en 17) aangrenzend perceel teelt

verspenen en oppotten van geraniums, afrikaan-

hij dan al diverse bloemen en planten waarvan

tjes en het onderhouden van “d’n hof”.

er heel wat hun weg vinden naar de Handelse

Ondanks al deze drukke werkzaamheden haalt

graven.

Leo van der Putten een jaar later ook het

In het kadaster uit die tijd komt Leonardus van

diploma voor bloemsierkunst aan de Tuinbouw-

der Putten voor in drie zogeheten artikelnum-

vakschool voor Bloemsierkunst te Nijmegen.

mers. In het eerste wordt hij nog ‘fabrieksarbeider én bloemist’ genoemd. In het tweede is

In 1980 wordt het woonhuis Heuvelsepad 17

hij alleen nog maar kweker. In het derde artikel

afgebroken en vindt nieuwbouw plaats. Het

is hij bloemist. In die oudste vermelding is zijn

gereedkomen van de nieuwbouw valt samen met

bezit omschreven als een tuin van 80 centiare,

de opening van de nieuwe zaak. Het rechterdeel

twee stukken bouwland, beide van ruim 9 are,

van de blok van twee woningen blijft nog een

en een huis en stal, op Schoorswinkel. In het

paar jaren intact maar wordt dan ook gesloopt.

bevolkingsregister van 1922 telt het gezin Van

Een uittreksel uit het Handelsregister van de Ka-

der Putten-Maas drie kinderen, namelijk zoon

mer van Koophandel van 29 april 1981 laat zien

Jacobus (Jac), dochter Wilhelmina (Mien) en

dat de bloemisterij met ingang van 1 december

zoon Godefridus (Gerrit). Later wordt het gezin

1980 overgaat van vader Jac op zoon Leo van

nog uitgebreid met de zonen Johannes (Hein) en

der Putten. In het Gemerts Nieuwsblad van

Martinus (Martien) en dochter Henrica (Riek) van

9 september 1981 wordt met een uitgebreid

der Putten.
In december 1955 wordt zoon Jac officieel de
opvolger in de bloemisterij van ‘Lindert Put’ of
van ‘Putjes’. Jac gaat in die tijd met de bakfiets
naar Lent (bij Nijmegen) om daar de bloemen te
gaan halen voor de verkoop in Gemert.
Op 8 juli 1966 behaalt Leo van der Putten het
diploma Middelbare Tuinbouwschool aan de
Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Nijmegen,
studierichting bloementeelt. Na het examenfeestje gaat Leo werken in het bedrijf van zijn
ouders. Gaandeweg doet hij daarbij nieuwe
vaardigheden op, naast de vakkennis door de ja-

Uitnodiging voor de opening in 1981. Het indertijd
door René Pullens getekende logo van de bloemisterij wordt nog steeds gebruikt.

ren heen geleerd van zijn vader en opa. Verdere
ervaring doet hij op door het bloemschikken in
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Omslag van het jubileumboek

artikel de opening van de geheel vernieuwde
bloemisterij aangekondigd.

Nieuwe tijden - 1997
De bloemisterij wordt op 10 juni 1997 een
vennootschap onder firma, op naam van Leo en
Betsie van der Putten-Maas. Bloemisterij van
der Putten wordt tevens lid van verzendorganisatie “Euroflorist”, een organisatie waarmee je over
de hele wereld bloemen kunt verzenden. Eerst
worden de orders via de fax doorgestuurd naar
andere bloemisten. Later gaat dat via internet.

Jeroen van der Putten leidt commissaris Wim van de
Donk en (waarnemend) burgemeester Van Diessen
door de 100-jarige bloemisterij. Tot besluit een toast
op de nieuwe hofleverancier. Links Leo van der Putten vader van Jeroen en nog altijd actief betrokken.
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Milieuaspecten en hygiëne
Door de jaren heen is milieu en hygiëne een
belangrijke rol gaan spelen.
Dit heeft zich met name gemanifesteerd in het
hergebruik van plastic bloempotjes en kistjes die
door klanten worden teruggebracht.
Daarnaast wordt het water dat gebruikt wordt
voor snijbloemen later weer aan andere planten
gegeven. Het groenafval wordt gecomposteerd
en weer op “d’n hof” gebracht. Plastic en papier
worden gesorteerd voor hergebruik. Ook worden
En dan is er nog een sprong naar de toekomst:

er geen chemische middelen ingezet bij het

Jeroen van der Putten haalt het diploma “zelf-

telen en kweken van bloemen en planten. Alles

standig beroepsbeoefenaar” voor bloemschikken

geschiedt op biologische wijze.

en bloemendetailhandel op het agrarisch op-

Het is duidelijk: het bloemistenbedrijf Van der

leidingscentrum “’t Vanck” in Nijmegen. Vijftien

Putten is bij de komst van Commissaris Wim van

jaar later, op 31 maart 2012, wordt het bedrijf

de Donk helemaal klaar voor het eeuwfeest én…

overgenomen door Jeroen.

klaar voor de tweede eeuw.
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