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

    Marel loonwerk

“Geen stuiver te veel en geen 
cent te weinig”

»	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.	

1947

Op een dag was Lierenaar Nico van der Marel 
(1904 – 1989) het wachten op een loonwerker, die 
grondwerk zou komen uitvoeren op zijn bedrijf, 
zat. Niet voor het eerst liet de loonwerker verstek 
gaan. Hij riep zijn drie broers bij elkaar, alle drie 
net als hij tuinder aan de Burgemeester Crezee-
laan. “Jongens, as ik nou eens zo’n ding kocht, 
dan ken die oudste jongen van mijn hier de boel 
frezen.” Dat vonden zijn broers geen gek idee en 
dus schafte Nico een frees aan. Op 13 december 
1947 arriveerde het ding, een Simar 56 A, gekocht 
bij dealer Brinkman & Niemeier in Dordrecht. Een 
enorm gevaarte, met ijzeren wielen, voorzien van 
een tweetakt motor; zwaar maar degelijk, van 
Zwitserse makelij. Zo werd Antoni Pieter (Anton) 
van der Marel (1931), zestien jaar oud, loonwer-
ker. Weigeren was er niet bij. Je deed gewoon 
wat je werd opgedragen. In het geval van Anton 
was dat niet erg. Na zijn schooltijd bij meester De 
Groot in Naaldwijk was hij in de tuin gaan wer-
ken, maar hij was geen tuinder.  Dat freeswerk 
vond hij meteen veel leuker. Al snel vroegen de 

buren of hij ook bij hen kon komen frezen. En de 
buren van de buren. In heel korte tijd kreeg hij 
meer dan genoeg opdrachten. Voor alle uitga-
ven moest Anton bij zijn vader aankloppen. Die 
vond dat lastig en dus kreeg Anton op zijn 17de 
beperkt tekenrecht en werd hij voor de wet vol-
wassen. Van der Marel’s Loonbedrijf groeide snel. 
Het materiaal werd opgeslagen in de tuinschuur. 
Toen die te klein werd, was de kippenschuur van 
Antons jongere broer Piet aan de beurt. Kip-
pen eruit, frees, ploeg en spuitkar er in. Na een 
paar jaar werd ook de kippenschuur te klein en 
verkaste Anton naar een voormalige varkens-
schuur in de Emmastraat, eigendom van boer 
Disselkoen, vader van Alie (1932 – 1980) waarmee 
Anton verkering had. Op 4 januari 1951 moest 
Anton voor zijn nummer in militaire dienst. Erg 
lastig als je een bedrijf moet runnen. Zijn vader 
vocht het aan maar zonder succes. Broer Piet van 
der Marel ( Pieter Antoni, 1933) bood uitkomst. 
Zo lang Anton in dienst zat, nam hij het voor hem 
waar. In juni kwam hij eruit. Hij kreeg te horen 

dat er voor zijn lichting geen plek meer was. Ter 
compensatie moest hij wel twaalf jaar lang ieder 
jaar twee weken op herhaling komen. Hij is één 
keer geweest en daarna heeft hij er nooit meer 
van gehoord. 
Het frezen was zwaar werk. Anton begon als 
het licht werd en ging door tot aan het donker. “ 
Eigenlijk ben ik een sterke donder.” De verdien-
sten waren goed. Een factuur uit 1953 laat dat 
zien: Twee uur freeswerk, 80 roe, leverde hem 
achtentwintig gulden op. Vaste bedragen kende 
men niet. Als klanten vroegen wat het ging kos-
ten, luidde het standaard antwoord ‘Geen stuiver 
te veel en geen cent te weinig’. Alle werk werd 
gedaan na mondelinge afspraak, niets stond op 
papier, behalve de facturatie. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 
heden en de toekomstvisie van Marel loonwerk?  
Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek 
‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van 
2016 wordt uitgegeven.
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