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De geschiedenis van bedrijven die tenminste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn

      Batist Gerbera

Jan Batist (1882–1949) was een tevreden 

man. Hij verdiende de kost als veehouder en 

had daarnaast een florerende melkhandel. 

Die liep goed, vooral vanwege de ligging aan 

de Loosduinse Houtweg, grenzend aan de 

nieuwbouwwijken van het naburige Den Haag. 

Van de zonen uit zijn kinderrijke gezin (totaal 

vijftien stuks, elf zonen en vier dochters; drie 

kinderen stierven in het eerste levensjaar) werd 

al op jonge leeftijd verwacht dat ze een handje 

uitstaken. Dat deden zij de eerste jaren braaf. 

Hun hart lag echter meer bij het tuinen dan bij 

het boeren en melkventen. Nauwelijks volwas-

sen huurden twee van hen, Piet (1907–1970) 

en Koos (1911–1999) een stuk land om net als 

‘heel Loosduinen’ onder platglas komkommers 

te gaan telen. En koolzaad. Dat werd zo’n suc-

ces dat een paar jaar later een deel van vaders 

boerenbedrijf ook werd ingericht als tuinderij. 

Vader Jan had er schik in dat zijn jongens het 

goed deden in de groenteteelt, hij raakte er 

steeds meer bij betrokken al hield hij toch ook 

nog een melkwijk aan. 

Het zwaartepunt kwam nog meer op het tui-

nen te liggen toen hij in 1929 een hectare tuin-

grond met kassen en een schuur kocht, gele-

gen aan de Naaldwijkse Lange Broekweg. Jan 

bemoeide zich nog niet veel met de dagelijkse 

gang van zaken. Die vertrouwde hij daar toe 

aan oudste zoon Piet. Een paar jaar later lag 

dat anders en maakte hij de definitieve over-

stap naar het beroep tuinder. Na een tip werd 

hij, voorjaar 1932, eigenaar van een vrij nieuwe, 

twee hectare grote tuin met 15 kassen, een 

warenhuis en een schuur, gelegen aan de Mid-

del Broekweg in Honselersdijk. De aanvankelijk 

moeilijke keuze om van het vertrouwde Loos-

duinen naar Honselersdijk te verkassen werd 

vergemakkelijkt toen bekend werd dat de huur 

van de boerderij aan de Loosduinse Houtweg 

aanzienlijk zou worden verhoogd.

Omdat er nog geen woonhuis op het be-

drijf stond, pas in 1936 werd dat opgeleverd, 

moest Batist wel op zoek naar vervangende 

woonruimte. Die vond hij in Naaldwijk aan de 

Dijkweg.

De entree van het gezin Batist in Naaldwijk was 

onvergetelijk. De hele inboedel, waaronder een 

piano, werd met paard en wagen verhuisd. Bij 

binnenkomst in Naaldwijk speelden de broers 

Pianospelend het Westland in

»	De	bedrijfsfilm	is	te	gebruiken	op	uw	website.	

»	 In	Groot	Westland	wordt	een	korte	versie	geplaatst	van	de		

geschiedenis	die	volledig	in	het	boek	beschreven	zal	staan.	

»	Het	Historisch	Archief	Westland	zal	de	bedrijfsgeschiedenis	

	 een	plek	geven	op	hun	website.	

»	Het	Westlands	Museum	zal	een	expositie	over	de	bedrijven	

	 organiseren.

Deelname
Heeft	u	belangstelling	om	deel	te	nemen	aan	dit	project?	

Neem	dan	contact	op	met	Jan-Willem	van	den	Beukel,		

tel.	nr.	06	–	41	70	69	41	of	mail	naar		

jwbeukel@geworteldinwestland.nl.	

Meer	informatie	op	www.geworteldinwestland.nl

Geworteld in Westland beschrijft	de	geschiedenis	van	familiebedrijven	

die	minstens	50	jaar	in	Westland	gevestigd	zijn.	Bedrijven	die	door	vorige	

generaties	zijn	opgericht,	voortgezet	door	jongere	generaties	en	in	de	loop	der	

tijd	stevig	geworteld	zijn	in	de	Westlandse	samenleving.	Zij	hebben	Westland	

op	de	kaart	gezet.	Graag	willen	we	door	middel	van	dit	project	deze	bekende	

en	soms	ook	minder	bekende	bedrijven	voorstellen.

De	geschiedenis	wordt	op	diverse	manieren	uitgewerkt:	in	een	boek,	een	

bedrijfsfilm,	een	expositie	en	in	Groot	Westland.	

Geworteld in Westland inhoudelijk
»	Het	boek	verhaalt	over	het	verleden,	het	heden	en	werpt	een	blik	op	de	

toekomstvisie	van	de	jongste	generatie	bedrijfsleiders.	Optioneel	kan	het	boek	

een	persoonlijk	tintje	krijgen,	zodat	het	een	uitermate	geschikt	geschenk	is	

voor	zakenrelaties,	familie,	medewerkers,	vrienden	en	kennissen.	

Batist, gezeten op de paardenkar, vrolijke 

deuntjes op de piano.

De tuin werd snel aangepast aan de wensen 

van de Batisten, naast vader waren ook de 

zonen Daan (1922–2005) en Frans (1924–2012) 

betrokken bij het bedrijf. Van de tuinderij in 

Loosduinen werden platglas en de lorrie mee-

genomen. Die lorrie kwam goed van pas. Het 

bedrijf lag niet aan een doorgaande vaart, 

zodat het aanleveren van producten niet – zoals 

bij veel bedrijven wel het geval was – over water 

kon plaatsvinden. Met de lorrie werden de 

geoogste gewassen naar voren gereden, waar 

paard en wagen van een transporteur voor het 

vervoer naar de veiling zorgden. Een kleine 

ketel werd geplaatst, zodat twee druivenkasjes 

konden worden verwarmd. De komkommer-

teelt werd vaarwel gezegd. Andijvie, spinazie en 

tomaten kwamen er voor in de plaats. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Batist Gerbera? 

Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek 

‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van 

2016 wordt uitgegeven.
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