
Bendien, Hermanus Pieter. - Fabrikant der PoJcon,
Kamerplanten kunstmest. - Geb. 31 Maart 1896 te Am-
sterdam. - Vader: Leon Bendien, Textielfabrikant; Moe-
der: Johanna Maria Liscaljet. - Geh. 30 Dec. 1919 met
Everdina Maria
van Steenderen
te Amsterdam. -
Kinderen: Her-
manus Pieter,
geb. 30 Juni
1920; Everdina
Maria, geb. 18
Juli 1921; Lien-
tje, geb. 14 April
1923; Willem,
geb. 20 Sept.
1924 en Cornelia
Jansje Alida,
geb. 30 Mei 1929
Al de kinderen
zijn in Naarden
geboren. - Na
het doorloopen
der Lagere
School volgde B.
de lessen der
Rijkstuinbouw-
school in Aals-
meer. Hij zette
zijn studie voort
eerst in Duitsch-
land, later bij verschillende Hollandsche kweekers. In
1914 vestigde hij zich te Naarden als boomkweeker. Hij
nam in 1926 de leiding der Coöperatieve Aankoop Vereen,
voor Kweekerijbenoodigdheden op zich. De afdeeling
kunstmest is door hem overgenomen en hieruit is zijn
huidige bedrijf gegroeid. - Omstreeks 1930 is B. op aan-
raden der Rijks-Landbouwconsulent, Ir. D. Bloemsma
(Apeldoorn) gaan zoeken naar een goede kamerplanten-
bemesting waaraan toentertijd groote behoefte bestond.
Zijn uitgebreide kennis der planten en der Chemie kwam
hem hierbij te hulp. Tevens had hij de studie der moderne
bemesting zorgvuldig bijgehouden. Dit deed hem be-
grijpen wat er noodig was. - Het klein begonnen bedrijf
groeide sterk uit en niettegenstaande de al spoedig groote
concurrentie veroverde Pokon in den loop der jaren Neder-
land. - Momenteel is er ook uitvoer naar Ned.-Indië, Bel-
gië, Californië en Canada. Het succes is niet alleen te dan-



ken aan het product zelf maar mede aan het nieuwe
reclamesysteem van toelichting. .B. leert zijn verbruikers
om te gaan met zijn product, door het beschikbaar stellen
van verzorgingsaanwijzingen van alle soorten kamer-
planten. - In Vak- en Dagbladen verschijnen geregeld
artikelen van zijn hand. Tevens hield hij door het geheele
land lezingen, over bemestings-theorie. - B. is Lid der
Vereen, van Kunstmesthandelaren en Voorzitter der
Comm. voor Tuinbouwonderwijs in het Gooi. - Het ge-
bruik van kunstmest voor sportparken is door hem ge-
adviseerd en ingevoerd. - B. is een liefhebber van schaat-
senrijden en tennis terwijl hij indien het mogelijk is, gaarne
naar het buitenland reist, wat echter zelden voorkomt. -
Thiersenweg 30, Naarden.


