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

‘Het warenhuis geniet, zodra het
Zeemans kaskit ziet’
1928

Alumat Zeeman

Hannes Zeeman (1887-1977), geboren in Ter
Heijde aan Zee , was oorspronkelijk visser op een
vissersboot die vanuit Vlaardingen uitvoer op zee.
Maanden achtereen bracht hij door op zee. Na
zijn huwelijk met Neeltje van der Meer (18881971) ging hij in Monster wonen. Toen hij op een
dag van iemand op een andere logger hoorde dat
hij er een zoon bij had, kreeg hij er genoeg van.
Het voelde niet goed, dat hij zover van zijn jonge
gezin verwijderd was. Hannes besloot een andere
koers te gaan varen. Hij zocht een verdienmodel
waarbij hij ’s avonds thuis kon eten en in zijn eigen bed kon slapen in plaats van in het vooronder.
De kiem voor een bedrijf dat later niet alleen een
begrip in het Westland zou worden, maar ook ver
over de grenzen van dit tuinbouwgebied, werd
gelegd door de oprichting van ‘Joh. Zeeman Kassenschilder’ in het jaar 1928. De eerste vestiging
bevond zich op een stuk grond dat in 1925 was
afgegraven, ook wel geestgrond genoemd, aan
het Hartmanplein 8, gelegen tussen Monster en
de Heij.
Met vallen en opstaan leerde Hannes in de praktijk

kassen te kitten en te repareren. Werk dat in de
buitenlucht plaatsvond en waarmee geen stabiel
inkomen viel te verwerven. Niet te beïnvloeden
factoren zoals vorst, hitte en piektijden in de
teelt gooiden vaak roet in het eten. Dat moest
beter kunnen. Hannes zocht een mogelijkheid
om binnen te kunnen werken en bedacht dat
hij de onderdelen voor de kassen beter zelf kon
gaan produceren. Het gezin dat hij samen met
zijn vrouw Neeltje stichtte, groeide; uiteindelijk
moesten er 9 kinderen gevoed worden. Hiervan
zouden in de loop der tijd 5 zonen in het bedrijf
van hun vader gaan werken.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog kreeg
het bedrijf met een dip te maken, zoals zoveel
andere bedrijven in Nederland. Weinig tot geen
werk en veel angst. Om het hoofd boven water
te houden werd er zelf groente geteeld. Maar
gedurende de wederopbouw bevond het zich
in een snel stijgende lijn. Na het toetreden van
de jongste zoon Henk (1930) in 1947 duurde
het nog een aantal jaren voordat het bedrijf
volledig toeleverancier werd van de zelf ont-

Meer info op www.geworteldinwestland.nl of zie
facebook.com/geworteldinwestland / twitter @GeworteldinWL

wikkelde producten. De naam van het bedrijf
werd in datzelfde jaar gewijzigd in ‘Joh. Zeeman Kassen Schilder en Zn’. Henk: “Het was
vanzelfsprekend dat ik in het bedrijf van mijn
vader ging werken. In die tijd werd niet gekeken naar wat een kind zelf wilde. We hadden
dat bedrijf nu eenmaal, dus dan ging je daar
werken. Maar dat deden we niet zonder plan.
Mijn vader en ik keken goed rond en zagen dat
tuinbouw de toekomst had. We richtten onze
pijlen op de juiste sector.”
De klandizie nam toe. Er werd rolkit, kaskit,
stopkit en smeerkit geproduceerd. Bovendien
werd er hard aan reclamemateriaal gewerkt.
‘Het warenhuis geniet, zodra het Zeemans kaskit
ziet’ vermeldt een handgeschreven tekst op een
oude reclameposter.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Alumat Zeeman?
Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek
‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van
2016 wordt uitgegeven.

