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 loondienst tot eigen bedrijf
1939

Schram Constructie De Lier BV | Schram Hekwerk BV

Op 13 mei 1939 opende Gerard Johan Schram
(1884-1961), ‘beleefd aanbevelend’ zijn eigen
smederij G.J. Schram in de Hoofdstraat te De Lier.
Hij was op dat moment 54 jaar en had al een heel
leven als smid in loondienst achter de rug.
Hij kwam oorspronkelijk uit ‘s-Gravenzande
waar zijn vader een smederij had. Toen deze in
1908 overleed bezat Gerard Johan de middelen
noch de kennis om het bedrijf voort te zetten.
Hij ging in loondienst bij smederij Hoogkamer
in Naaldwijk. Daar bekwaamde hij zich in het
vak. Maar na een paar jaar begon het bij hem
te kriebelen. Hij wilde het ook ergens anders
wel eens proberen. Een fietstochtje bracht hem
naar De Lier. Daar bij de firma P. Kok en Zonen,
voorin de plaatselijke Hoofdstraat, vond hij een
nieuwe uitdaging. Gerards specialiteit was het
beslaan van paarden. Een belangrijk onderdeel
van de werkzaamheden van een smederij begin
twintigste eeuw. Daarnaast maakte men onderdelen voor kassen, vooral bestemd voor de
export naar Engeland. Hij kon goed opschieten
met baas Kok en zijn zoon. Hij kwam ook wel
bij hen over de vloer. Hier maakte hij kennis met

Gerritje Koornneeff, hun hulp in de huishouding.
Een paar jaar later trouwden ze.
In de crisisjaren ging het slecht met smederij
Kok. De vraag naar producten vanuit Engeland
was vrijwel nihil en de familie besloot de zaak te
verkopen. Gerard Schram was de eerste gegadigde. Het gevoel een eigen bedrijf te bezitten,
net als zijn vader ooit in ’s-Gravenzande, was
altijd blijven sluimeren. Hij nam de inventaris,
gereedschap zoals smeedtangen, aambeelden
en het smidsvuur over. Hij kon echter niet verder in de bestaande ruimte en moest op zoek
naar een andere plek.
Die vond hij achter het huis waar hij woonde,
een stukje verderop in de Hoofdstraat. Daar liet
hij door de plaatselijke metselaars en aannemers
Gebroeders J. & V.C. den Hoed voor het bedrag
van vierhonderd zesenzestig gulden en vijfenzeventig cent een bescheiden smederij neerzetten.
De opening van zijn eigen zaak, toch een hoogtepunt, werd overschaduwd door het overlijden
van zijn vrouw en de steeds meer toenemende
oorlogsdreiging waar Nederland mee te ma-

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

ken kreeg. Hij wist, ook in de oorlogsjaren die
volgden, het hoofd boven water te houden.
Groot voordeel van het bezitten van een smederij was dat hij in die moeilijke oorlogsjaren
wel altijd over elektriciteit kon beschikken. Met
grote regelmaat werd er, samen met diverse
dorpsgenoten, geluisterd naar de illegale uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen.
Na de oorlog ging het al snel beter. Er was
volop werk te doen en al snel werd het smederijtje te klein. Van zijn zoon Jan hoorde
Gerard dat er op de Lierweg, net buiten het
centrum, een bedrijfsruimte te koop stond. De
koop was snel gesloten en vanaf november
1947 was Schram gevestigd in een veel ruimere smederij waarin voorheen een timmerbedrijf gevestigd was.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Schram Hekwerk en Schram Constructie? Deze wordt
uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld
in Westland’, dat in het najaar van 2016 wordt
uitgegeven.

