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Fabrikant Jan Jongerius (1888-1941), ook
bekend als Jan Ford, was een zeer succesvol ondernemer en zijn omgeving
mocht dat ook weten. In 1938 kwam zijn
opmerkelijke villa gereed, naar men aanneemt door Jongerius zelf gebouwd.
Sinds de zomer van 2010 wordt deze
villa, een rijksmonument, gerestaureerd.
Daar hoort een tuin natuurlijk ook bij.
Aardbeien, frambozen en perziken, een
complete tuinderij achter je kantoor; voor
ondernemer Jan Jongerius was dat heel
gewoon. Deze captain of industry, die met
zijn Fordbedrijf de hele wereld aan zijn
voeten had, was zelf ooit begonnen als
hovenier in het bedrijf van zijn vader. Jan
Jongerius zou deze afkomst nooit verloo-

‘Jan Ford’
bleef in
zijn hart
een tuinman

chenen. Bij zijn overlijden in 1941 schreef het
Utrechts Dagblad niet alleen over zijn grote
Fordsuccessen, maar ook over de grote
liefde voor de groente- en fruitkwekerij.
Jongerius bezat de grootste particuliere
perzikenkas van ons land. In de glorietijd
van de dertiger jaren leverde het assemblagebedrijf Jan Jongerius NV gemiddeld
tachtig wagens per week af; tegelijkertijd
ging de succesvolle zakenman met zijn eerste kersen naar de Utrechtse veiling.

Een kleurige lusthof
Ook van de familiefoto’s en de kleurenfilms
die Jan Jongerius zelf maakte, straalt deze
passie af: ‘Met liefde zette hij de eerste lentebloesem op de film, dat zie je nu nog,’ aldus Belinda van Buiten, de architect die de
verwaarloosde villa tijdens een fietstochtje
ontdekte en sindsdien nauw betrokken is
bij het restauratieproject. ‘Toen Jongerius
al lang een succesvol fabrikant was, stonden er grote kassen op het terrein. En er
was een boomgaard met fruit. In de platte
bakken achter het kantoor werden de eenjarige planten opgekweekt, die van de tuin
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’s zomers een kleurig lusthof maakten.’
Samen met Eric Blok en Caroliene Brouwer
1.

Jongeriuscomplex deel 6

De restauratie van het Jongeriuscomplex is een interessant
project dat wij graag op de voet volgen.
Deel 1 t/m 5 uit voorgaande afleveringen van Luider
kunt u lezen op: www.linkedmedia.nl/magazines.
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1: De kijktuin (foto: familiearchief Jongerius). 2: Een van de oorspronkelijk (rode) hekwerkjes, die toegang gaf tot de tuin (foto: Irma Gondrie). 3: Villa Jongerius oogverblindend in
het herfstlicht met vooral heesters uit defensietijd (foto: Alice Hoogenhout). 4: Villa Jongerius aan de voorzijde. Uitgegroeide bomen en struiken benemen het zicht op de villa,
dat kan Jongerius toch niet bedoeld hebben? (foto: Irma Gondrie). 5. De tuin met villa in
aanbouw. 6: Kinderen in hun speelgoedfordje (foto: familiearchief Jongerius).
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