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

Van fiets- naar bierpomp
1904

Droog Beheer BV

Naaldwijk begin twintigste eeuw. Een rustig
dorp waar weinig te beleven was. Dat veranderde enigszins in 1904 toen de WSM een spoortraject aanlegde dat voorlopig eindigde aan
het einde van de Dijkweg. ‘De wereld’ kwam
naar Naaldwijk toe. Het werd nu veel makkelijker voor vertegenwoordigers en handelaren uit
de grote stad om de meest centrale plaats van
het Westland te bezoeken. Het was nog maar
een reis van een klein uur en daar werd gretig
gebruik van gemaakt.
Schuin tegenover dat eindpunt van de stoomtram verkocht en repareerde fietsenmaker
Philippus Mattheus Adrianus Droog (1874-1952)
fietsen. De komst van de stoomtram bracht
hem op het idee om aan de vermoeide reizigers
koffie en thee te schenken. Zonder vergunning,
dat was nog geen punt in die tijd. Het liep al
snel ‘als een speer’. Hij noemde zijn uitspanning ‘Koffiehuis de Remise’. Ook ging hij fietsen
verhuren aan vooral de vertegenwoordigers die
op die manier nog sneller hun klanten konden
bezoeken.
De zaken liepen uitstekend en al snel werd de
zaak te klein. Niet alles mocht. Zo stond er in de

algemene politieverordening van de gemeente
Naaldwijk dat bezoekers van koffiehuizen niet
mochten zingen en geen muziek mochten maken. Verder was het zonder uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester verboden gelegenheid te geven om te dansen, te schermen of
enig andere wapenoefening uit te voeren.
Na twee jaar besloot Droog om er een lokaal
bij te bouwen en ook ging hij in een slijterij
sterkedrank in flessen verkopen. Hier was een
vergunning voor nodig. Er moest wel een afscheiding zijn tussen café en winkel. De slijterij
had heel andere openings- en sluitingstijden als
het café. Maar daar ging Phillippus creatief mee
om. Als de slijterij dicht was, liepen de klanten
gewoon het café binnen. Weer wat later ging hij
ook overnachtingen aanbieden. Hij noemde zijn
hotel ‘Westlandia’. Het fietsen maken verdween
steeds verder naar de achtergrond. Philippus
was definitief horecaman geworden.
In de gelagkamer van ‘Westlandia’ lag zand op de
vloer. Dat zand diende met regelmaat verschoond
te worden. Daarbij kwam een kruiwagen goed
van pas. Die had hij, samen met 25 gulden, gekregen van zijn vader als huwelijkscadeau.

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

In 1907 werd de tramlijn verlegd naar de
Verspycklaan maar daar had Droog nauwelijks hinder van. Hij had buiten de tramklanten
inmiddels een grote vaste klantenkring.
In 1939 nam zoon Reinier (1913-1976) de
zaak over. Net in een moeilijke tijd. De Duitse oorlogsmachine denderde een jaar later
ons land binnen. Lichtpuntje in 1940 was zijn
huwelijk met Ann Vollebregt (1914). Zij kregen
vijf zonen: Flip (1942), Leo (1944), Hans (1946),
Frank (1949) en George (1953). Hoewel geheel
onbekend met de horeca nam zij vanaf het
begin resoluut de touwtjes in handen. Zakelijk
stond ze haar mannetje. Ook in de oorlogsjaren behield ze de regie. Ongenode gasten,
ingekwartierde Duitse soldaten die ‘Westlandia’ gedurende de oorlogsjaren te logeren had,
dienden zich maar aan de hotelregels (lees:
haar regels) te houden.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Droog Beheer
BV? Deze wordt uitgebreid beschreven in het
boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar
van 2016 wordt uitgegeven.

