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

              HOFMAN Bouwgroep

Omdat hij kon gaan werken als opzichter bij het 

Hoogheemraadschap van Delfland, verhuisde 

Pieter Hofman met zijn gezin van Sliedrecht naar 

Ter Heijde aan Zee. Daar werd in 1830 Gerardus 

Stephanus, de stamvader van Bouwgroep Hofman 

geboren. Hij bracht zijn jeugdjaren door in ‘De 

Heij’ en volgde later een opleiding tot meester-

timmerman. Leuk detail: timmeren zat kennelijk in 

de genen van de nu Heijdse familie Hofman. Alle 

broers van Gerardus Stephanus hadden ook een 

afgeronde timmermansopleiding. In 1846 ging 

hij werken bij timmerbedrijf Gerrit van der Boom 

aan wat toen nog de Delflandse (Maas)dijk heette. 

De timmermanswerkplaats was gevestigd in een 

schuur van hoeve Blauwhek, eigendom van boer 

Kester. Het gebiedje werd daarom ook wel ‘Kester-

se wei’ genoemd. Hofman ging ook wonen in een 

deel van die hoeve. 

Van der Boom was niet voor het geluk geboren. Hij 

verloor kort na elkaar zowel zijn eenjarig dochter-

tje als zijn echtgenote. Zijn leven lag aan diggelen. 

Hoogst waarschijnlijk was dat de reden dat hij zijn 

bloeiende timmerbedrijf te koop aanbood. Koper 

was Gerardus Stephanus Hofman. Zo werd in 1855, 

voor een bedrag van tweehonderd gulden voor de 

werkplaats en negentig gulden voor het aanwezige 

gereedschap, het bedrijf ‘G.S Hofman, timmerman 

en wagenmaker’ een feit. Verdere onkosten van de 

jonge onderneming: een jaarlijks huurbedrag van 

50 gulden, verschuldigd aan huurbaas boer Kester.

Het moet er idyllisch hebben uitgezien daar aan 

de Dijk. Een klein timmermansbedrijf waar voorna-

melijk handmatig werd gewerkt, want pas in 1913 

kreeg men elektriciteit. 

In een haventje bij het Blauwhek dreven aange-

kochte boomstammen (iepenhout) om in een 

later stadium te worden getransporteerd naar de 

houtzagerij in Delft waar er planken van werden 

gemaakt. Veel werk werd verricht voor boeren uit 

de wijde omtrek. Hun houten machinepark werd 

gerepareerd en vernieuwd en natuurlijk was er het 

onderhoud aan de houten wagens. Ook fabri-

ceerde Hofman arrensleeën die in strenge winters 

gretig aftrek vonden. Belangrijke klant van Hof-

man was - naast de talrijke boeren - de gemeente 

Naaldwijk. Een samenvatting van notities uit een 

oud kasboek geven een inkijkje: Werkzaamheden 

voor de school aan de Delflandse Dijk. Opdracht-

gever Gemeente Naaldwijk: afgewaaide pannen 

teruggelegd, banken verplaatst en inkepingen 

gemaakt ten behoeve van inktpotten, een school-

plaat opgehangen, een regenpomp besteld en er 

Timmeren zat kennelijk in de genen

»	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.	

een nieuwe zuiger ingemaakt. Arbeid verricht: De 

baas drie dagen, Dirk één dag. 

Ook de gegoede families Van Oosthuyzen en 

Van Rijckevorsel die grote stukken land bezaten 

waren belangrijke klanten. Ze bezaten jacht-

gebieden, die liepen van Heenweg tot in het 

natuurgebied De Beer, ver voorbij het huidige 

Hoek van Holland. Met een handkar trok Hofman 

of een van zijn knechten regelmatig dat land in 

om onderhoud te plegen aan de daar geplaatste 

jachthutten. Toen vanaf 1866 de Nieuwe Water-

weg werd gegraven ging Van Rijckevorsel het 

zuidelijke Staelduingebied ontwikkelen (verka-

velen) om die gronden als tuinbouwgrond te 

kunnen verpachten. Hofman verdiende daar een 

goede boterham aan. De pachtershuisjes, op 

iedere hectare grond kwam er één, werden alle-

maal door het bedrijf gebouwd. Een paar van die 

zogenaamde ‘Van Rijckevorselhuisjes’ zijn heden 

nog terug te vinden rond het Staelduinse bos.

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Bouwgroep Hof-

man Maasdijk? Deze wordt uitgebreid beschre-

ven in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in 

het najaar van 2016 wordt uitgegeven.

1855


