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

“Word maar loodgieter. Daar is altijd werk in”
1953

Technisch Installatiebedrijf Schwagermann

Voor vader Schwagermann, zeeman van beroep,
stond het vast dat zoon Leendert (1917) niet voor
zijn vaders vak moest kiezen. “Zeeman da’s niks
voor jou jongen, blijf maar aan de wal. Word
maar loodgieter, daar is altijd werk in. Met van zijn
schoonvader geleend geld kocht de Schiedammer
een bedrijf in ‘s-Gavenzande.
Het was april 1953. Twee maanden na de Watersnoodramp, die ook niet aan zijn woonplaats
Schiedam was voorbijgegaan, nam Leendert
Schwagermann de WSM bus naar het Westland.
Dat zou hij voorlopig nog een poosje blijven doen.
In ieder geval tot de woning bij het loodgieters
bedrijf ook beschikbaar zou komen.
Voor de som van drieduizend gulden kreeg hij in
bezit ‘een in volle eigendom gedreven loodgietersbedrijf, met inbegrip van de volledige loodgieters inventaris zich op het moment van de koop
bevindende in genoemd perceel Gravenstraat 8,
met werkplaats etc’. zoals het in de koopakte, gedateerd 11 april 1953, omschreven stond.
Twee derde van dat bedrag was bestemd voor de
inventaris, een derde voor de ‘goodwill’. Het ging
om het bedrijf Brussee, loodgieter sinds 1924.

Eigenaar Jan Brussee had geen opvolger. Hij ging
aan het Marktplein even verderop, samen met zijn
vrouw verder met het runnen van haar winkel in
huishoudelijke artikelen.

genote. Het gastijdperk was aanstaande. Gaskachels, gasfornuizen, gastoestellen. Menig ‘s-Gravenzander heeft zich in die tijd laten adviseren
door mevrouw Schwagermann.

Met een handkar of een bakfiets reed Leen, of
zijn inmiddels in dienst getreden knecht naar de
klanten. Ook wel met een Mobilette. “Op een
keer vloog dat ding in de brand”, weet zoon Coert
zich te herinneren, “stond vader te roepen: ‘Coert,
Coert een zak, een zak vlug!’ Bluste hij het beginnende brandje met een zak waarin kachelhoutjes
zaten. Voor straf, omdat ik niet snel genoeg was
geweest, moest ik al die houtjes weer oprapen.”

Oudste zoon Coert (1946) wilde eigenlijk architect
worden. Hij zakte echter voor het toen verplichte
toelatingsexamen (te veel leerlingen, te weinig
plaatsen) voor de HBS. “Ik ben gezakt op geschiedenis en Nederlandse taal. Samen met broer
Gerrit (1948) kwam ik vervolgens in de zaak. Die
werd al snel omgedoopt in L.A. Schwagermann
& Zonen. Ik zat nog in het leerlingstelsel. Best wel
apart, leerling zijn bij je eigen vader. Meestal ging
je dan naar een ander, maar ik dus niet. Er kwam
met regelmaat een consulent langs voor een
beoordeling. Je moest een werkboek bijhouden,
kreeg cijfers en moest een werkstuk maken.

In 1961 werd het pand van schilder Schraal aan
de Zuidwind gekocht. Een huis met een terrein
erachter dat doorliep tot aan de Sant Ambachtstraat. Er werd stevig ver- en gebouwd en in 1962
ging de firma L.A. Schwagermann van start vanaf
haar nieuwe locatie. De klanten waren voornamelijk particulieren. Veel goten en sanitair werk. Later
kwam daar een afdeling centrale verwarming bij.
De winkel werd, net zoals dat in de Gravenstraat
het geval was, verzorgd door Stien, Leens echt-

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

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

