
De Oost-Indische wijsheid van het bekennen
door: Tiny Kuiper       

Een man van weinig woorden, een man 
van daden, een echte doener, die bekent 

niet alles te kennen en te kunnen.
Zo laat Ferdinand, Victor, Emanuel Prud’ 
Homme de Lodder van P&H Holding BV 

zich het best typeren. Ferry voor intimi en 
bekenden houdt op ‘Koninginneavond’ 

de businessborrel gewoon voor de gezel-
ligheid en niet om zijn bedrijven verder 

op de kaart te zetten. Nog in het gulden-
tijdperk bouwde hij aan het Noordeinde 
40 zijn eigen huis en sinds anderhalf jaar 

heeft hij ook zijn bedrijf naar Land-
smeer gehaald. Hij houdt kantoor aan 
het Noordeinde 108, waar hij ook zijn 

bedrijfsruimte heeft.

Rechtschapen man
De ondernemer met de indrukwekkende ach-
ternaam Prud’ Homme de Lodder wat letterlijk 
vertaald  ‘rechtschapen man’ betekent, houdt 
zich onder meer bezig met activiteiten zoals 
projectontwikkeling, renovatie en beleggingen. 
Hij vertelt in het verre verleden een afstamme-
ling van de Hugenoten te zijn. Zijn voorvader 
vluchtte toen de Hugenoten om hun geloof 
werden vervolgd vanuit Frankrijk naar Indo-
nesië. Zijn Indonesische vader kwam midden 
jaren vijftig vanuit Soerabaja naar Nederland 
waar hij zijn puur Hollandse moeder met rood 
haar trouwde.

Hugenoten
Andere Hugenoten vluchtten naar Nederland 
wat diverse Franse achternamen zoals Quant, 
Gautier, Bonnier verklaart. Zelfs de Amster-
damse Jordaan waar veel Hugenoten zich ves-
tigden, schijnt afgeleid te zijn van het Franse 
woord Jardin wat tuin betekent. De Lodder is 
ooit toegevoegd aan de naam Prud’Homme. 
In Frankrijk spraken de Prud’Hommes in kleine 
dorpen recht. Ze werden getypeerd als wijze 

bedachtzame voorzichtige mannen. Er zijn 
zelfs straten zoals de Rue de Prud’Homme in 
Frankrijk.

Een doener
Ferry geeft aan dat hij een doener is, die zijn 
dingetje doet als ondernemer, iemand die hard 
werkt en die dat ondernemen heeft geleerd 
met vallen en opstaan. Onder zijn Holding P&H 
-de P van Prud’Homme en de H van Hendriks, 
de achternaam van zijn vrouw Annemieke, 
waarmee hij al meer dan een kwart eeuw ge-
trouwd is, vallen ondermeer Royal Invest Vast-
goed B.V. en Immobilaria BV. 

‘t Zit ‘m in de genen
Ferry heeft het ondernemerschap een beetje 
van zijn moeder geërfd, een echte van Wees 
van de behangzaken. Zijn opa van vaders 
kant had een transportonderneming in Indo-
nesië, hij bracht zijn laatste levensdagen door 
in Brazilië(San Paolo) en zijn opa van moeders 
kant zat ook al in de pandjes zoals men vroeger 
het onroerend-goed-gebeuren betitelde.
Ferry heeft geen specifieke voorkeur voor een 
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Algemene ledenvergadering
Woensdag 29 maart jl. hield de BVL haar jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering. Dit keer was 
het Dorpshuis de locatie. Voor de pauze waren de 
huishoudelijke mededelingen. In het kort de be-
langrijkste punten:
• Ernst Koperdraat, secretaris, deed verslag van 
de bestuurswerkzaamheden van het afgelopen 
boekjaar;
• Richard Quakernaat, penningmeester, legde ver-
antwoording af over de financiën van 2005 en gaf 
een toelichting op de begroting van 2006;
• De aanwezige leden verleende décharge aan 
het bestuur voor verrichte werkzaamheden en de 
financiële verantwoording over 2005 en keurde 
de begroting 2006 goed;
• De aanwezige leden gingen unaniem akkoord 
met een voorgestelde contributieverhoging van 
Euro 274 (nu) naar euro 295 in 2007, alsmede 
met een jaarlijkse indexatie van dit bedrag vanaf 
2008.
• Richard Quakernaat en Thérèse van der Velden 
traden af als bestuurders;
• Fons Huijerman trad toe tot het bestuur als nieu-
we penningmeester.

Na de pauze was er een wijn- en kaasproeverij. 
Deze proeverij werd aangeboden door Peter de 
Vries van de Gall & Gall en Gerrit Wals van Kaas-
handel Wals. Peter en Gerrit, dank jullie wel. Het 
was heerlijk!

Bestuursmutaties
Hierboven meldden we al de komst van Fons Huij-
erman als nieuwe penningmeester in het bestuur. 
Tijdens de ledenvergadering vroeg uw voorzitter 
om een mandaat voor het vinden van nog een 
bestuurder, om de opengevallen plek van Thérèse 
van der Velden in te vullen, wetende dat we toen 
al in gesprek waren met iemand. En binnen twee 
dagen na de vergadering konden we tijdens de 
businessborrel van Wim Kip’s Catering al melden 
dat we er in geslaagd zijn om het bestuur weer 
compleet te maken. De eeneiige Volendamse 
tweeling, Karina Bont-Schilder en Miranda Zwart-
hoed-Schilder, mede-eigenaars van Kief & Van der 
Linden Assurantiën in Landsmeer, hebben zich 
bereid verklaard om samen één bestuursplek in te 
vullen. Als u de dames een beetje kent, weet u dat 
het ons niet uitmaakt wie van de twee er komt, 
want wij kunnen ze toch niet uit elkaar halen. En 
we weten van beiden dat hun inzet fantastisch zal 
zijn. Dat is nu eenmaal Volendammers eigen! Da-
mes Schilder, welkom bij de club! Wilt u meer we-
ten van beide dames of Fons Huijerman? Kijk dan 
even op onze website: www.bvl-landsmeer.nl.

Benefietavond zaterdag 13 mei
De voorbereidingen zijn in volle gang en het be-
looft een spectaculaire avond te worden. Wat 
kunt u allemaal verwachten? Muziek, dans, eten, 
drinken, een loterij, een veiling, een optreden van 
uw BVL-bestuur, een Landsmeerse rap, en nog  
veel meer. We verwachten een grote opkomst en 

 
 
 
 
veel gezelligheid. De avond staat niet alleen open 
voor BVL-leden, maar ook voor introducés. Hebt u 
buren, vrienden, familie die willen komen of hebt 
u zichzelf nog niet aangemeld? Meldt u deze of 
uzelf dan snel aan bij Thérèse van der Velden, tele-
foon 020 482 11 12. De toegang bedraagt € 50.- 
en is inclusief warm/koud buffet. De loten kosten 
€ 25.- per stuk met als hoofdprijs een 8-daagse 
vliegreis naar Italië. U weet het: het thema ia 
BLING-BLING! (BVL-leden krijgen 10% korting op 
bling-bling-accessoires bij www.blingbling.nu).

Businessborrel mei
De laatste vrijdag van de maand is in mei de dag 
na hemelvaartsdag. Deze dag zullen veel bedrij-
ven en kantoren hun deuren gesloten houden. 
Om die reden is de businessborrel een weekje 
opgeschoven naar vrijdag 2 juni. Tja, dan is het 
weer Pinksterweekend, maar dat mag de pret niet 
drukken! Noteert u dus vast in uw agenda: vrijdag 
2 juni, businessborrel. Gastheer: JAN©.

Website BVL
Hebt u de vernieuwde website van de BVL al be-
zocht? Kijk even op www.bvl-landsmeer.nl. Staan 
uw bedrijfsgegevens er niet (goed) op? Neem dan 
even contact op met Daniëlle Beets, 
telefoon 020 482 45 55.

VAN DE BESTUURSTAFEL
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bepaalde bedrijfsactiviteit. Zijn 23 jarige zoon 
Jordi wel. Die doet beleggingen en ook ‘ver-
huurd onroerend goed’. Ferry vindt het onder-
nemen op zich gewoon leuk en ziet het als een 
uitdaging om van niets iets te maken. 

Glazenwasser 
Op z’n zestiende begon hij als glazenwasser in 
Amsterdam, waar hij opgroeide, zijn eigen be-
drijfje, dat in achttien jaar tijd uitgroeide tot een 
onderneming van zo’n 120 man. Door privé-
omstandigheden moest hij al op zestienjarige 
leeftijd voor zichzelf zorgen. Hij vertelt dat hij 
zijn school niet heeft afgemaakt en dat hij het 
ondernemen in de praktijk, op straat heeft ge-
leerd. Het was soms een harde leerschool met 
toch wel wat tegenvallers, waarvan hij steeds 
leerde. Op m’n 32e moest ik mijn schoonmaak- 
en asbestsloopbedrijf en glazenwasserij verko-
pen puur omdat het een financieel debacle was 
geworden. Ik was geen echte manager, wel een 
harde werker. Ik werd commercieel directeur 
bij een gelijksoortig bedrijf en ging daarnaast 

in het onroerend goed in de stad. Eind jaren 
negentig nam ik van de eigenaar het gevelres-
tauratiebedrijf over dat schilder-voeg-metsel- 
en betonreparaties uitvoert. Ik heb het geluk 
dat het personeel dat in mijn eerste bedrijfje 
werkte mij altijd trouw is gebleven. Sommige 
werknemers werken al meer dan een kwart 
eeuw voor mij. 

LTS-ers gevraagd
Prud’homme hunkert naar de oude LTS, die 
vakmensen afleverde. Die mensen hebben we 
weer hard nodig in de bouw en restauratie. 
“Met die slimme cultuur alleen, redden we het 
niet. Er moet weer gewoon gewerkt worden, 
de handen moeten uit de mouwen worden 
gestoken en de vakspecialisten moeten goed 
verdienen. Het huidige zakelijk succes dankt 
Prud’Homme aan ‘het bekennen’. Datgene 
wat ik niet ken en dat wat ik niet kan, laat ik 
over aan een specialist, die ik daarvoor goed 
betaal. Je moet durven bekennen, dat je niet 
alles weet en alles kan.

Oost-Indische wijsheid
Deze Oost-Indische wijsheid houdt de onder-
nemer in ere. Hij is trots op de in eigen beheer 
uitgevoerde renovatie van twaalf panden in de 
Atjehstraat in Amsterdam. Ook de bouw en het 
ontwerp van zijn eigen droomhuis vervult hem 
met trots. In het Landsmeerse is hij op beschei-
den schaal bezig met een aantal bouwprojecten 
waaronder de bouw van appartementen op de 
plek van voorheen slagerij Rijkers. Voor de plek 
van zijn huidige kantoor-werkplaats heeft hij 
ook plannen ontwikkeld voor de bouw van ap-
partementen aan het water. Binnenkort betrekt 
hij het pand aan de overkant (de Multicopy-
zaak) om vanaf die  locatie plannen te ontwik-
kelen voor het achterland. Multicopy verhuist 
naar Amsterdam-Noord. Ondernemen is leuk, 
ontspannen evenzeer en dat doet Ferry graag 
met echtgenote Mieke, zoon Jordi, en dochter 
Linsey. ‘Mijn gezin, dat ik heel jong stichtte, is 
altijd mijn drijfveer geweest tot enthousiast en 
rechtschapen ondernemen. Ik hoop mijn naam 
Prud’ Homme eer aan te doen’.
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