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W. F. BLOEMENDAAL 

Aan onze fabriek, door de Ge- 

broeders Laan 54 jaar geleden 

opgericht, is 23 September a.s. 

de Heer F. W. Bloemendaal 45 

jaar verbonden. 

Gaarne grijp ik dit feit aan om 

in het blad van de personeels- 

vereniging van oprechte be- 

langstelling te doen blijken. Na 

een harde leerschool, geleidelijk 

met een meer verantwoorde- 

lijke taak belast, is in 1916 de 

Heer Bloemendaal tegelijk met 

de Heer A.J. E. Ferf tot Direc- 

teur benoemd van de inmiddels 

tot een naamloze vennootschap 

omgezette zaak, welke reeds 

in 1899 het eervolle preedicaat 

„Koninklijke” had verworven. 

En thans in 1947 is de Heer 

Bloemendaal nog steeds de man, 

die met toewijding, zijn beste 

krachten zich geeft aan onze 

„Mercurius”, v.h. Gebr. Laan. 

Er is in die 45 jaar heel wat 

gebeurd, dat zijn terugslag had 

op onze fabriek. De grootste 

veranderingen voor de zaak zijn 

wel die van de laatste jaren, 

uit de tijd van oorlog en be- 

zetting, uit de tijd van moei- 

1902 

1947 

zaam herstel van ons land en van de gehele wereld. Voor 

onze fabriek was het telkens van het grootste belang; 

hoe op die schokkende gebeurtenissen te reageren? Het 

is de grootste verdienste van de Heer Bloemendaal, dat 

hij, steeds paraat, zijn gehele persoon, zijn gave van hoofd 

en hart in dienst van onze belangen heeft gesteld. De 

fabricatie van onze producten, de personeelsverhoudingen 

hadden zijn volle aandacht, maar in het bijzonder was 

zijn grote zorg: hoe houden wij de fabriek draaiend? Dit 

was vóór alles de primaire zaak om voor de zaak en de 

talrijke personen, daaraan verbonden, iets blijvends te 

bereiken. 

In de taak van de Directie is geleidelijk grote wijziging 

gekomen. Een zeer belangrijk onderdeel vormen de be- 

sprekingen, de onderhandelingen met de talrijke instanties, 

welke invloed hebben op het productie-proces. Hiervoor is 

grote kennis van zaken nodig, een volkomen beheersing 

van het onderwerp, tact en geduld, gepaard met volharding, 

ten einde te bereiken, wat de fabriek van node heeft. 

Dit belangrijk werk ligt de Heer Bloemendaal uitstekend. 

Hij was en is voor onze zaak de waardige vertegenwoor- 

diger in vergaderingen en bij conferenties. Ook van andere 

zijde is dit ingezien en o.m. is 

hem toevertrouwd het voor- 

zitterschap van de vereniging 

„Amsterdamsche Graanbeurs” 

en van de Vakgroep Graan- 

verwerkende Industriën. Na de 

bevrijding ontving hij van de 

Regering wegens zijn verdien- 

sten voor zijn arbeid in het be- 

lang van de voedselvoorziening 

als Koninklijke onderscheiding 

het Officiers-kruis in de Oranje- 

Nassau orde. 

Poor zijn positie bij ons bedrijf 

gedurende een lange reeks van 

jaren, 30 jaren als Directeur, 

dan zijn onkreukbare, bekwame 

leiding, zijn belangstelling voor 

alles wat de fabriek betreft, 

zijn wijze van optreden en zijn 

warm hart staat de Heer 

Bloemendaal deze dag terecht 

in het middelpunt van de be- 

langstelling van allen, die bij 

ons bedrijf zijn betrokken, met 

dankbare gevoelens van het 

vele, dat hij ons heeft gegeven. 

Ons aller recht hartelijke ge- 

lukwensen ! 

Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk 

President-Commissaris 

  

Meester K. Dik feliciteert de jubilaris 

Hooggeachte Jubilaris, 

Als productieleider, Uw oudste medewerker van Uw zaak, 

is het mij een groot genoegen U als oudste Directeur te 

mogen gelukwensen met Uw 45-jarig jubileum. 

Jubilaris, de eerste jaren dat U Directeur was, liepen onze 

wegen in het bedrijf nog al uiteen, zodat we weinig met el- 

kaar in contact kwamen. U was veel in het buitenland voor 

de verkoop van de productie en ik in de fabriek. 

Dit is in de laatste jaren veranderd, daar U nu meer op het 

kantoor blijft en wij iedere dag met elkaar in aanraking 

komen, hetzij op het kantoor of in de fabriek. 

Het wederzijds vertrouwen, elkaar geschonken, groeide tot 

een ware vriendschap, zowel in als buiten het bedrijf. Want 

hoe vertrouwelijk was U bij ons, tijdens ons 40-jarig huwe- 

lijksfeest. Als een echte huisvriend zat U te midden van ons, 

wat voor mij een mooie herinnering is geworden. 

Jubilaris, er is mij nog één jaar gegeven met U samen te 

werken, want het volgend jaar Augustus ga ik met pensioen, 

na bijna 54 jaren. Dit heengaan zal voor mij een gevoel van 

leedwezen meebrengen. 54 Jaar, daar zit een heel stuk van 

je leven in en om daar zonder meer afscheid van te nemen, 

dat zal niet mee vallen. Voor U komt die tijd met rasse 

schreden nader, en ik weet zeker dat dit gevoel ook over U 

zal komen; ook Uw levensweg is al 45 jaar door het bedrijf 

gegaan met al zijn lief en leed. En als wij zien wat er in 

45 jaren tot stand is gekomen door Uw ijver en handelsgeest, 

van een klein gortfabriekje tot een fabriek met een wereld- 

naam, dan mogen wij zeggen dat gij Uw krachten in die 45 

jaren ten volle aan het bedrijf hebt gegeven. 

Geachte Jubilaris, ik hoop dat deze dag een onvergetelijke 

zal zijn voor U en de Uwen en dat de tijd die ons nog rest 

om samen te werken, een prettige tijd zal zijn. 

Meester K. DIK



Een woord 

van de Redactie 

In de geschiedenis van ons bedrijf liggen 

vele mijlpalen; historische momenten, 

welke de structuur hebben gevormd 

tot de ontplooiing van wat nu aan de 

boorden der Zaan is verrezen uit noeste 

arbeid, tact, inzicht, gepaard aan be- 

gaafd koopmanschap van die mensen, 

welke nog immer hun stempel drukken 

door hun voorbeeld, ons gesteld, op het 

huidige bedrijf. 

Tot één dezer belangrijkste mijlpalen 

behoort ongetwijfeld het historische 

moment van de 23ste September 1902, 

toen W. F. Bloemendaal als 19-jarige 

jongen zich op een hoge kantoorkruk 

zetelde bij de firma Gebroeders Laan, 

de pellers van gort met stoom. Het was 

lang niet overbodig, dat de heren Ab 

en Ko een nieuwe kracht op kantoor 

aannamen, want men begon nu de 

vruchten te plukken van de in 1900 

gebouwde nieuwe gortfabriek met de 

machinekamer. Meer en meer werk 

kwam er aan de winkel en de eerste 

jaren daaropvolgend spreken van nieuw- 

bouw en uitbreiding in de ware zin des 

woords. In 1905 zien we de silo met 

lostoren verrijzen, in 1906 de gerst- 

reiniging, in 1907 timmerschuur en 

smederij, in 1910 wordt aan de bouw 

van de havermoutfabriek begonnen — 

de eerste havermoutfabriek in Neder- 

land — waaruit in 1911 Laan's havermout 

zich voor het eerst aan de Hollandse 

huisvrouw openbaarde. Het is in 1912, 

dat de bouw van de nieuwe silo in ge- 

W. F. Bloemendaal 

wapend beton gereed is. Ongeveer 30 

meter hoog is de nieuwe silo en kan 

6600 ton graan bevatten met daarbij 

nog 1600 ton aan zakgoed. Ze is één 

der eerste grote toonbeelden van de 

bloeiende Zaanse industrie. 

In deze snelle opgang in de eerste 10 

jaren van zijn loopbaan bij de Gebroeders 

Laan heeft de heer Bloemendaal stellig 

een groot aandeel, want de eerste Maart 

1914 ontvangt hij, gelijktijdig met de 

heren A. J. E. Ferf en K. Stolp Bz. 

zijn benoeming tot procuratiehouder van 

de inmiddels tot N.V. omgezette 

Koninklijke Pellerij „Mercurius” voor- 

heen Gebroeders Laan. Precies 2 jaar 

later volgt met de heer Ferf zijn be- 

noeming tot Directeur. 

De kracht van de heer Bloemendaal is 

zijn geweldige gave om als koopman 

op te treden. Zowel in binnen- als buiten- 

land maakt de heer Bloemendaal vele 

relaties en wint hij klanten, en dat hij 

weet te verkopen, hoorden wij één dezer 

dagen nog van Meester Dik. De weke- 

lijkse afleveringsstaten vermeldden inder- 

tijd, aldus Meester Dik, slechts een enkel 

baaltje gortmout, toen nog Orgine ge- 

heten. Vanzelfsprekend was dat lang 

niet naar de zin van de heer Bloemen- 

daal, met het gevolg dat hij naar 

Scandinavië trok om daarin verandering 

te brengen. Het resultaat was, dat on- 

geveer een jaar lang dag en nacht 

Orgine werd gedraaid. 

We zouden bij deze huldiging deerlijk 

  
tekort schieten als we daarin Mevrouw 

Bloemendaal niet ten zeerste betrokken. 

Welke opofferingen moet zij zich ge- 

troost hebben, wanneer haar man 

maandenlang op reis was en zij alleen 

met de kinderen achterbleef. Haar innig 

medeleven met alles wat het bedrijf 

betreft, moet de heer Bloemendaal stellig 

tot onnoemlijk veel steun zijn bij het 

vele en zware werk, dat een dergelijke 

functie met zich meebrengt. 

Zwaar moet het de heer Bloemendaal 

gevallen zijn, toen de 20ste Juni 1941 

zijn trouwe medewerker en mede- 

directeur A. J. E. Ferf hem ontviel. De 

heer Ferf, met wie de heer Bloemendaal 

gelijktijdig werd benoemd tot directeur 

en die eveneens, hoewel op een ander 

doch zeker niet minder belangrijk terrein, 

zo ontzaggelijk veel heeft verzet voor 

de groei en bloei der Gebroeders Laan. 

Zijn gave, iets te bereiken en tot stand 

te brengen, heeft de heer Bloemendaal 

niet enkel in dienst gesteld van het be- 

drijf, doch ook van zovele commissies 

en organisaties. Ze zijn teveel om op te 

noemen, doch één der belangrijkste is 

wel het voorzitterschap, dat de heer 

Bloemendaal bekleedt, van de Amster- 

damse Graanbeurs. Memoreren wij voorts 

de eervolle onderscheiding van Officier 

in de Orde van Oranje-Nassau, welke 

hij vorig jaar ontving, dan kunnen we 

terecht trots zijn en in oprechte eerbied 

van onze hartelijke huldebliĳjken getuigen. 

REDACTIE.



Waar blijft de tijd …….? 

Nog niet zo lang geleden zei de jubilaris 

tegen ondergetekende: „Jan... waar 

blijft de tijd.” En zo is het... waar 

blijven de jaren. 

Als de dag van gisteren herinner ik 

mij nog, dat ik als jongen eens bij een 

zeilwedstrijd was en onder de aanwezige 

zeilliefhebbers een heer zag, die dadelijk 

mijn aandacht trok... flink, fier, breed- 

uit... Hij beheerste zijn omgeving, hij 

stond daar als een geboren bestuurder, 

als iemand, die bestemd is om leiding 

te geven... Dat was op een winderige 

Zondag op het Alkmaarder Meer. Toen 

besefte ik niet, dat die zelfde heer eens 

mijn „baas” zou worden. Zoals ik de 

heer Bloemendaal toen zag, zo is hij 

voor mij altijd gebleven. Iemand, die, 

waar hij ook is, leiding geeft, de om- 

geving beheerst met woord, gebaar en 

daad. Prettig is het voor en met de 

jubilaris te werken. Prettig was het 

steeds, als mijnheer Bloemendaal, in 

voorbije jaren, van zijn buitenlandse 

reizen terugkwam en ons zo op zijn 

eigen manier zijn reisindrukken en zijn 

belevenissen in Noorwegen, Finland, 

Engeland en andere landen vertelde. 

Gretig en aandachtig zaten wij dan te 

luisteren. De verteller op een hoge kruk 

en wij kantoorfrikken op even hoge 

zetels eromheen. 

„Oo schone tijden van weleer...” 

Enfin, een ieder, die met de jubilaris in 

aanraking kwam, heeft wel eens van 

zijn verhalen kunnen meesmullen, welke 

altijd op een smeuïge wijze werden op- 

gedist. Uit zijn mond kwamen op een 

intiem feest de leuke en tevens rake 

speeches en in de mooie dagen van 

weleer verhoogde mijnheer Bloemendaal 

de feestvreugde met zijn pianospel en 

zang, en aan tafel een sappige anecdote. 

De kunst van piano-spelen is hem later 

wel van pas gekomen, toen in 1911 de 

schrijfmachine op het kantoor zijn in- 

trede deed. De jubilaris bespeelde spoe- 

dig dit wonderding met grote vaardig- 

heid, aangegaapt door alle kantoor- 

mensen, behalve door Oom Albert, die 

zo'n getikte brief maar een minder- 

waardig product vond... nee, een met 

de hand geschreven brief, dat was je 

dât, dat was iets persoonlijks, daar kon 

je gevoel in leggen. 

In diezelfde tijd was op het kantoor 

ook de telmachine verschenen, welke 

de bewondering ondervond van ver- 

schillende bevriende fabrikanten. Maar 

men was er toen nog niet dadelijk van 

overtuigd, dat zo'n ding vlugger en 

secuurder optelde dan uit het hoofd. 

Spoedig wist iedereen wel beter. 

Tijdens de 45 jaren, waarin de heer 

Bloemendaal zijn krachten gaf aan de 

N.V. Koninklijke Pellerij ‚„Mercurius” 

voorheen Gebroeders Laan, kortweg de 

Gortfabriek, is daar veel veranderd. 

Het ligt niet op mijn weg deze ver- 

anderingen voor U te schetsen, maar 

er zijn er vele, waaraan onze jubilaris 

heeft mogen meewerken. Het moet 

daarom voor hem heerlijk zijn daar op 

te kunnen terugzien. 

  

De heer Bloemendaal in zijn jeugdjaren 

Prachtig is het, als iemand in zijn leven 

iets tot stand heeft gebracht, of heeft 

helpen opbouwen. En op zulk een tijd 

kan onze jubilaris gelukkig terugzien. 

En dat het de heer Bloemendaal in de 

toekomst ook nog steeds goed gaat, is 

zeker de wens van 
J. DE WIT. 

September 1947. 

  

herinneren wat voorbij ging. 

altijd zuiver en goed gericht. 

  

Mej. Schouten 

Wij vieren op de 23ste September wel een bijzonder jubileum en het is 

deze maal de heer W. F. Bloemendaal, die op deze dag terugziet op 45 

werkzame jaren bij Gebroeders Laan. 

In onze moderne wereld zijn we altijd zo gehaast en hebben we zo 

weinig tijd, dat we bijna vergeten af en toe eens om te zien om ons te 

Dat er veel gebeurde, belangrijke en onbelangrijke dingen, dat weten 

we allemaal ; het is echter het algehele beeld van de afgelopen jaren 

dat op zo'n dag de indruk achter laat. 

Zo heeft de heer Bloemendaal het bedrijf zien groeien, en dit feit op 

zichzelf vertegenwoordigt grote waarde. Het is onder zijn leiding groot 

geworden en omvatte steeds meer personeel. 

Zo kwam het, dat ook de menselijke belangen aandacht vroegen, en de 

interesse van de heer Bloemendaal voor menselijke verhoudingen was 

Door zijn medewerking kwamen doeltreffende sociale voorzieningen tot 

stand, ook omdat onze directeur weet, dat een goede sfeer in het 

bedrijf de juiste onderlinge verhouding bevordert. 

Eens sprak de heer Bloemendaal deze woorden ten aanzien van het 

personeel : „Wij moeten ons allen beschouwen als één grote familie.” 

Nu heeft elke familie nodig een krachtige en vooral liefdevolle leiding. 

Laat het de heer Bloemendaal gegeven zijn in de komende werkzame 

jaren de kracht en het vertrouwen te hebben voor deze verantwoorde- 

lijke taak, die hij 45 jaar geleden aanvaardde. 

TH. SCHOUTEN,



De Heer J. Kuipers 
namens de Kerncommissie 

Bij het 45-jarig jubileum van onze Directeur, de Heer 

Bloemendaal Sr., voldoe ik gaarne aan het verzoek van de 

Redactie van Laan's Mededelingen, enige regelen te wijden 

aan deze Jubilaris. Het is mij echter niet mogelijk, dit te 

doen over de 45 jaren, welke de Heer Bloemendaal tot op 

heden aan het bedrijf verbonden is geweest, daar onze samen- 

werking en het contact helaas pas sinds 1941 dateert. 

De Heer Bloemendaal, veel op reis zijnde, kwam niet zo ge- 

regeld aan de fabriek, omdat zijn werkzaamheden elders, of 

op het kantoor, de volle inzet eisten. Want wie uit het fa- 

briekspersoneel kan dit laatste beter ‚constateren dan de 

leden van de Kerncommissie? Immers in 1941, het jaar waar- 

in de kern haar werkzaamheden begon; (Nederland was in 

oorlog en geheel bezet door Duitsland) werd het initiatief 

genomen, een direct contact tot stand te brengen met de 

Directie der N.V. „Mercurius, hetgeen gebeurde. Van die 

datum af dateert een nieuwe en zeer vruchtbare samen- 

werking met de Directie, waarvan de Heer Bloemendaal Sr. 

de woordvoerder. Hoe menigmaal moeten onze besprekingen 

niet verschoven of onderbroken worden door besprekingen 

elders of door zeer vele telefoonoproepen voor deze Directeur. 

Maar dat zijn nu eenmaal de vele draden die wij in handen 

moeten houden wil de fabriek blijven werken. Welk een toe- 

wijding, wat een zorg, wat een wilskracht moet er van deze 

Directeur uitgaan, die nu 45 jaar mede aan het hoofd staat 

van de Mercurius? Hoe ook in soms urenlange conferenties 

met de kerncommissie de moeilijkheden groot waren, toch 

was het weer de mens Bloemendaal, die gevoelig voor de 

moeilijkheden der arbeiders van de zuiver zakelijke trap af- 

daalde, zijn menselijk gevoel liet spreken, en er dingen tot stand 

kwamen, waaraan men voor die tijd niet zou durven denken. 

Ten onrechte heeft men in de fabriek wel eens gedacht dat 

het in de conferentiekamer maar een vraag en antwoord- 

spelletje was. Maar zij, die daarvan getuige waren, weten 

wel beter. 

Hoe interessant en leerzaam konden die inleidingen zijn, voor 

belevenissen in binnen- en buitenland, daarmede een blik 

werpende op situaties en toestanden elders. Wanneer we de 

notulen en verslagen eens doorbladeren sinds de instelling 

van onze kerncommissie, dan zijn de resultaten talrijk en 

groot; ze kunnen echter in dit korte bestek uiteraard niet 

allen worden genoemd. Toch wil ik niet nalaten enkele be- 

langrijke hier te noemen en wel de grote verbeteringen aan 

schaft- was- en kleedlokaal, het tot stand komen en deels 

in stand houden van onze personeelsvereniging, het zo zeer 

door de arbeiders op prijs gestelde kledingfonds en de ver- 

zorging van de arbeiders met hun gezinnen in die barre be- 

zettingstijd; kortom aan zo zeer vele dingen, die dank zij de 

medewerking van de Heer Bloemendaal tot stand kwamen 

en die niet kunnen en zullen worden vergeten, maar die in 

alle opzichten waard zijn hier nog eens te worden gememoreerd. 

Wanneer de Jubilaris van heden, een blik werpt op de tijd 

die achter hem ligt, dan kan geconstateerd worden, dat onder 

zijn leiding een band tot stand is gekomen tussen de Directie 

en het personeel, die niet zo gemakkelijk is te verbreken en 

die het bedrijf en personeel ten goede zal komen. 

Dit Jubilaris is Uw verdienste, moge het U gegeven zijn daarop 

nog vele jaren met grote voldoening te kunnen terug zien. 

Namens de Kerncommissie: J. KUIPERS 

De Heer K. Stoel 
als voorzitter van de Personeelsvereniging 

Als voorzitter van de personeelsvereniging zij het mij ver- 

gund ook enige regelen te wijden aan het 45-jarig jubileum 

van onze oudste directeur, de Heer W. F. Bloemendaal. 

Toen de gedachte bij het personeel opkwam tot het stichten 

van een personeelsvereniging vond het toenmalig bestuur 

direct een gunstig onthaal bij de Heer Bloemendaal en mede 

door zijn bemiddeling, kreeg de vereniging een belangrijke 

jaarlijkse subsidie. Vele malen gaf de Heer Bloemendaal dan 

ook blijk van het medeleven met onze vereniging, getuige 

het meerdere malen bezoeken van onze ontspanningsavonden. 

Wij wensen dan ook vanaf deze plaats de Heer Bloemendaal 

van harte geluk met zijn 45-jarig jubileum en spreken daarbij 

de hoop uit, dat hij nog vele jaren in goede gezondheid zal 

leven en nog vele malen onze ontspanningsavonden zal komen 

bezoeken. K. STOEL 

Een luchtopname 

van onze fabrieken



    

Zoals het ís... 

  
Zoals het was... 

  

   



  

B Tot één der schone herinne- 

ringen van weleer behoort 

zeer zeker de benoeming tot 

directeur van de heer Bloemen- 

daal, gelijktijdig met de heer 

Ferf. Wij hebben de circulaire, 

die hiervan kennis gaf, uit onze TN Pan. 

archieven opgevist en geven Wh 5 Me » 

haar hier weer. Pl omerwveer, Maa 19/6 

De daarbij gepaard gaande ver- 

melding der handtekening van 

de betreffende persoon hebben 

we niet vergeten. 
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Vijftig jaar van Gortproducten 

Veertig haast ín Havermout 

Door Gebroeders Laan begonnen 

En door anderen voortgebouwd 

Velen werkten met hun handen 

En hun krachten aan ’t bedrijf 

Anderen met hun geest en hersens 

Gaven vorm aan dít verblijf 

Maar als „Kenner“ en als „Bouwer“ 

Met „zijn“ taak als hoogste plicht 

Staat na Vijf en Veertig jaren 

Plotseling in het volle licht 
„Hij“ die met zijn Koopmans gave 

„Laan's“ producten aanbeval 

In Amerika en Rusland 

Finland, China... overal / 

Voor de „Nestor“, voor de „Stuwer“ | 

Staan deez’ woorden op dit blad 

Hulde aan de Jubilaris 

Mijnheer Bloefnendaal.... proficiat ! 

D. JONGENS     | | 

DRUKKERIJ RAMSHORST - WORMERVEER - TEL. 81324


