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

Wind in de zeilen
1902

Transportbedrijf CARGOBOSS

De Naaldwijkse gebroeders van den Bos, Pieter
(1872-1902), Gerrit (1874-1941) en Arie (18801941) hadden het niet van een vreemde. Immers
hun vader Jan, geboren ‘s-Gravenzander (18351887) maar woonachtig in Naaldwijk, was van
beroep veilingschipper.
Toch wordt niet vader Jan maar de broers Gerrit
en Arie aangeduid als de oprichters van transportbedrijf Van den Bos. Het overlijden van broer
Pieter in 1902 zou volgens de overlevering daar
de aanleiding van zijn geweest.
In de eerste jaren van het bedrijf vaarden de Van
den Bossen met een zeilschip, type Westlander,
door het slootrijke Westland. De route naar de
Rotterdamse markt op het Noordplein liep langs
Kwintsheul via Delft (de Schie) en Schiedam. Er
moest afhankelijk van de windrichting ook nog
wel eens een stuk ‘geboomd’ worden. Ook werd
er wel eens een paard gehuurd dat over het Jaagpad het schip vooruit trok.
In 1914 werd er een motorschip gekocht: De Onderneming 1. In 1918 kwam daar een tweede bij
die Onderneming 2 werd gedoopt. Dat schip was
gebouwd op een scheepswerf in Overschie. Ze
was twintig meter lang en drie meter en twintig
centimeter breed, had een tonnage van 34 en
806 kilo. De motor trok 12 pk. Naast de zeilsche-

pen werden ‘De Ondernemingen’ vooral gebruikt
op de route van het Westland naar Rotterdam en
terug. Groenten waren verreweg de belangrijkste
producten richting de havenstad. Op de terugweg
was de lading gevarieerder. Afhankelijk van wat
er beschikbaar was: meel, mais of hout voor de
Westlandse houtfabrieken.
Was de (on)diepte van de sloten en vaarten in
Westland gedurende de periode van de zeilschepen nog geen probleem, bij de toename
van gemotoriseerd vervoer over water werd het
dat wel. Op alle routes tussen het Westland en
de omliggende steden. Het Hoogheemraadschap Delfland, verantwoordelijk voor beheer
en onderhoud van die watergangen stelde
dat motorschepen vanwege hun snelheid en
schroefbewegingen een bedreiging vormden
voor de oevers. Het gemotoriseerd bevaren van
Westlandse wateren was om die reden dan ook
aan strenge eisen verbonden. Beroepsschippers
dienden in het bezit te zijn van een vergunning. In een exemplaar gedateerd 20 januari
1921 lezen we onder andere dat de gebroeders
Van den Bos toestemming hadden om met
hun motorboot Onderneming 2 te varen van
‘s-Gravenhage door de Loosduinsche vaart, de
Nieuwe vaart, de Gantel en de ‘s-Gravenzandse

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

vaart naar ‘s-Gravenzande. Naast deze route
staan er nog vier andere precies omschreven.
Op die routes mocht ‘de in het vaartuig geplaatste motor geene grootere snelheid aan
het vaartuig geven dan 125 Meter per Minuut’.
Er mocht verder geen ander vaartuig op sleep
worden genomen, de schroef mocht alleen
werken bij het varen in het midden van de
vaart en er mocht alleen aangelegd worden bij
daartoe ingerichte aanlegsteigers. Niet vanwege die regels en vergunningen, maar omdat
het vervoer over de weg de toekomst had, besloten Arie en Gerrit van den Bos in 1928 een
vrachtauto aan te schaffen. De keuze viel op
een Amerikaan, een Chevrolet. Daarmee werd
vooral tussen de vele groenteveilingen heen
en weer gereden.
In 1930 kocht Arie zijn broer Gerrit uit, voor
vierduizend gulden. Vervolgens betrok hij zijn
drie zonen Jan ( 1909-1992), Koos (1912-1999)
en Piet (1921-1988) bij de zaak.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Transportbedrijf
CargoBoss? Deze wordt uitgebreid beschreven
in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het
najaar van 2016 wordt uitgegeven.

