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FLORENSIS

Eén van de bekendste bedrijven langs de Langeweg is Florensis, voorheen ook bekend onder de
naam Hamer Plant. Stichter van dit grote bedrijf is wijlen Jan Hamer (1920-2005) In 2016 bestond het
bedrijf 75 jaar. Bij die gelegenheid ontving onze historische vereniging (met een aantal andere
verenigingen e.d. een vorstelijke gift, die wij binnenkort hopen te besteden in het kader van de
restauratie en verbouwing van onze oudheidkamer.
De wieg van Jan Hamer stond in Enkhuizen. De streek rond Enkhuizen stond en staat bekend als de
bakermat van de Nederlandse zaadhandel, vooral groentezaden. Veel mensen verdienden de kost in
deze handel, zo ook de vader van Jan Hamer. Toen Jan veertien jaar was trad hij in de voetsporen van
zijn vader. Het stappen in diens voetsporen ging zelfs zover dat hij in 1935 met zijn vader de overstap
maakte van een Enkhuizer zaadhandel naar het Zwijndrechtse zaadbedrijf Van der Ploeg (later
gevestigd in Barendrecht). Jan jr. wist al vroeg wat hij wilde: een eigen, landelijk opererend, bedrijf
in de verkoop van bloemzaadpakjes. In 1941, kort nadat de oorlog in alle hevigheid was uitgebarsten,
startte hij zijn bedrijfje, geholpen door zijn a.s. vrouw. Hij ging proefpakjes bloemenzaad versturen
naar potentiële klanten. Zijn eerste klant werd een toentertijd bekend bedrijf: Galeries Modernes.
Dat was destijds een grote warenhuisketen, met vooral vestigingen in de grote steden, later
overgenomen door De Bijenkorf. Aan dit bedrijf leverde hij zijn eerste order voor 5.000 pakjes
bloemenzaad, die hij zelf inkocht bij zijn vroegere werkgever uit Enkhuizen. Ook Kofa Linders in
Dordrecht, bij oudere lezers nog wel bekend, behoorde tot zijn eerste klanten. Het zakenadres van
de jonge onderneming was aanvankelijk de slaapkamer van zijn ouderlijk huis, waar de bestelde
zaadzakjes werden gevuld. Vervolgens een vertrek boven de melkwinkel van zijn schoonvader en

later verschillende andere adressen in Zwijndrecht. Als gevolg van oorlogsomstandigheden ging Jan
geregeld met de fiets vanuit Zwijndrecht naar zijn voormalige werkgever in Enkhuizen voor de
inkoop. Het vullen van de zaadzakjes gebeurde met de hand. Afhankelijk van de grootte van de
zaadjes gebruikte hij hierbij een bepaalde maat lepeltje. Ondanks de oorlog weet het bedrijf zich
staande te houden. Na de bevrijding kon de jonge onderneming J. Hamer jr. zich uit gaan bouwen.
Het werd allemaal veel professioneler toen eind 1946 de eerste prijscourant op de markt kwam. De
groei werd ook zichtbaar nadat Hamer twee jaar later begon met het exporteren van zijn
bloemenzaad, eerst naar België, en later naar andere landen.
Met de groei van het bedrijf nam ook de behoefte aan grotere bedrijfshuisvesting toe. In 1956 werd
een perceel grond gekocht aan Rotterdamseweg 86 in Zwijndrecht, waar in 1959 een bedrijfspand
werd opgetrokken. Dat pand is te zien op de foto bij dit verhaaltje. Hoe het bedrijf zich later op
Ambachts grondgebied vestigde wil ik in het volgende artikel vertellen.
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