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

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.

» 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

Wat voor rijbewijs? Doe ze
maar allemaal!
1949

Bouwbedrijf Jongerius

de Kwintsheulweg 165 voortgezet door zijn zoon
Amilius Jan (Miel) Jongerius (1920 – 2001) werd
Jaap en diens broer Kees, die in ‘heel’ De Heul
geboren in het tegen Woerden aanleunende
beter bekend stond als ‘oom Kees’. De broers
buurtschap Waarder op de grens van de proJanknegt waren allebei vrijgezel en rond 1947 al
vincie Utrecht. Hij groeide er op en ging na de
aardig op leeftijd. Bij gebrek aan opvolging uit
lagere school bij zijn vader werken, die een
eigen kring waren ze dan ook op zoek naar een
timmerbedrijfje had. In de oorlog zat Miel bij
kandidaat om hun bedrijf over te nemen. Via
de ondergrondse. In de werkplaats werden op
oom Jan van Tilburg hadden ze de tip gekregen,
geheime plaatsen zaken als geweren en op de
dat een vlijtige jonge man uit Waarder daar misDuitsers buitgemaakte distributiebonnen verborschien wel oren naar had. Ze namen contact op
gen. In 1943 dreigde hij gearresteerd te worden,
en Miel was inderdaad geïnteresseerd. Hij vertrok
maar dankzij een tip kon hij net op tijd vluchnaar het Westland en ging werken en in de kost
ten. Als vergelding namen de Duitsers toen zijn
bij de Janknegts. In de weekeinden reisde hij
moeder en zus mee. Die werden gelukkig na
naar zijn ouders in Waarder. In het begin nog per
een week weer vrijgelaten. Miel dook onder bij
openbaar
vervoer (reiskosten 1 gulden twintig),
zijn oom Jan van Tilburg in Nootdorp. die ook
wat later op een ouwe Indian motorfiets. Een
een timmermanszaak had. Daar bleef hij tot het
motorrijbewijs had hij niet, sterker hij had zelfs
einde van de oorlog. Na de oorlog ging hij weer
nog nooit op een motor gereden. In die naoorverder bij zijn vader. Medio 1947 kreeg hij een
logse tijd moest alles opnieuw geregistreerd
bericht vanuit Kwintsheul van een zekere Jaap
worden.
Toen Miel naar het gemeentehuis ging
Janknegt, kennis van zijn oom Jan uit Nootdorp.
vroegen ze hem wat voor rijbewijs hij nodig had.
Die Janknegt had ook een timmerbedrijf, opge“Doe ze maar allemaal,” grapte hij en dat gebeurricht in 1874 door een zekere Arie Janknegt. Na
het overlijden van Arie in 1924 was het bedrijf aan de. Zo had hij opeens een motor-, vrachtwagen-

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

en busrijbewijs. Intussen waren de onderhandelingen over de aankoopprijs met de broers
Janknegt ook opgestart. Op 27 december 1947
stuurde Janknegt een brief: ‘Aan den Heer A.J.
Jongerius Timmerman Aannemer, Dorp 129 te
Waarden Z.H. Wat de koopsom betreft vraag ik
voor het woonhuis met werkplaats en erf Achtduizend gulden en voor de zaak met voorradig
zijnde gereedschappen de prijs van vierduizend
gulden, zodat de koopprijs is twaalfduizend gulden’. Bij dit bedrag was de aanwezige voorraad
materialen niet inbegrepen. Jongerius onderhandelde vervolgens nog duizend gulden van
de vraagprijs voor woonhuis en werkplaats en
werd, we schrijven 1948, eigenaar. De bedrijfsnaam werd vervolgens al snel gewijzigd in A.J.
Jongerius, timmerman aannemer.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Bouwbedrijf
Jongerius? Deze wordt uitgebreid beschreven
in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het
najaar van 2016 wordt uitgegeven

