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

              Enorm Brabander

Toen kruidenierszoon Willem Brabander, tuinder 

van beroep, verkering kreeg met Anna, dochter 

van dorpssmid Tanke, kon hij nog niet weten 

dat die stap zijn leven een heel andere wen

ding zou gaan geven. Al jong was hij de tuin in 

gegaan. Tuinder zijn sprak hem meer aan dan 

het werk in zijn vaders kruidenierswinkel. Toch 

werd hij via een omweg winkelier. 

De werkplaats van Anna’s vader, smederij Tanke, 

was gevestigd in de Herenstraat, middenin het 

toen nog volledig agrarische door tuinde rijen 

en boerderijen omgeven Wateringen. Smid 

Tanke maakte allerlei gereedschappen voor 

de kwekers in de wijde omtrek van het dorp. 

Schoffels, harken, spitschoppen, degelijk ma

teriaal voorzien van een eigen merkteken. Niet 

stuk te krijgen. Zijn smederij was voorin het 

pand gevestigd. Vanuit zijn smederij keek hij 

uit op de straat en een vaart die toen nog langs 

de Herenstraat liep. Naast die gereedschappen 

begon hij vanaf 1927, op initiatief van dochter 

Anna, ook andere artikelen te verkopen: zin

ken teilen en emmers, bezems, potten, pannen, 

oliestellen. De smederij verhuisde naar achteren 

en voorin kwam een winkel.  

Willem Brabander, ondertussen getrouwd met 

Anna, was naast zijn tuinderschap ook druk met 

de zaak. Menigmaal kwam hij ‘s avonds na zijn 

werk thuis om op verzoek van de vrouw nog 

snel even een bestellinkje weg te brengen. Dat 

werd op een gegeven moment wel wat veel, de 

zaken liepen immers goed. 

Hij besloot het tuinen er aan te geven, schreef 

zich in bij de Kamer van Koophandel en werd, 

we schrijven 1929, alsnog winkelier. Smid Tanke 

stopte met zijn smederij en verhuisde naar het 

Overijsselse Almelo. Zoon Harrie ging verder 

met smeden, een stuk verderop aan het Oost

einde. Anna en Willem hadden nu de ruimte 

voor hun, zeker in die tijd, grote verscheiden

heid aan artikelen. 

Je kon er terecht voor gereedschap, tuinbouw

artikelen, ijzer en huishoudelijke waren van 

allerlei aard. In de winkel stonden kasten vol 

laatjes.  

De zaak overleefde de crisis van de jaren dertig. 

Maakte vervolgens de oorlog en bezettingstijd 

van 1940 tot en met 1945 mee. In de donker

ste dagen van de Hongerwinter trok Willem er 

met een geleende bakfiets vol handelswaar op 

Van IJzeren Willem tot zonwering

»	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.	

uit. Soms werd hij daarbij vergezeld door zijn 

zoon Joop op de fiets. In de bak lag handel 

zoals schoppen, rollen ijzerdraad, puntdraad, 

batterijen en sloothaken. Spullen die een boer 

altijd wel kon gebruiken. Hij trok dan richting 

NoordHolland. De artikelen ruilde hij voor 

eten. Aardappelen en bonen voor spitschop

pen en harken. Zoon Henk (1933) herinnert 

zich die tochten nog goed. “Dat was een hele 

belevenis. Ik was nog te jong. Had graag mee

gegaan, ook helpen met de bakfiets over steile 

bruggetjes trekken. En dan zomaar drie dagen 

van huis, overnachten bij een boer… Leek me 

geweldig. De ernst ervan drong pas later tot 

me door.”

De familie en het bedrijf kwamen gelukkig 

zonder kleerscheuren de oorlogsjaren door. 

En in de wederopbouwperiode in de jaren 

vijftig pakte Brabander de draad weer snel op. 

Spoedig zat de groei weer in het bedrijf.

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Enorm Bra

bander? Deze wordt uitgebreid beschreven in 

het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het 

najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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