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

    Schut Sanitair

De wortels van de firma Schut Sanitair liggen in de 

Naaldwijkse Molenstraat. Daar begon in het voor-

jaar van 1901 Jacob Wybren Schut (1879 – 1951) 

zijn eigen loodgietersbedrijf. Oorspronkelijk af-

komstig uit Delft, was hij daar neergestreken op 

advies van Gerrit Schut, zijn vader. Die dacht dat er 

in het Westland nog wel wat ruimte was voor een 

zelfstandig loodgieter. Een juiste gedachte. Al snel 

had Jacob werk zat. Hij goot in zijn eigen werk-

plaats lood en fabriceerde zinkwerk zoals pannen, 

potten en teilen die hij verkocht in zijn winkeltje. 

Daarnaast kon je ook bij hem terecht voor het 

aanbrengen van lood, zink en goten en het plaat-

sen van waterpompen zowel binnen- als buitens-

huis. Schut vond snel zijn weg in de Naaldwijkse 

dorpsgemeenschap. Hij werd lid van de vrijwillige 

brandweer, bezocht trouw de wekelijkse trainings-

avonden en klom in de loop van de jaren op tot 

commandant van de brandweer. Bij leven werd hij 

hiervoor gedecoreerd en bij zijn overlijden in 1951 

werd hij met korpseer begraven. 

In 1902, een jaar nadat hij zich in Naaldwijk ge-

vestigd had, trouwde hij met Clazina Johanna van 

den Berg (1879 – 1962). Een vruchtbaar huwelijk 

waaruit dertien kinderen voortkwamen. De zonen 

van het gezin werden bij wijze van spreken ‘met 

lood in de aderen’ geboren en kwamen in de loop 

van de tijd voor kortere of langere tijd bij vader in 

de zaak werken. De zaken liepen voorspoedig en 

in 1911 werd er een groter pand betrokken in de 

Havenstraat. Net zoals zijn vader had ook Jacob 

Schut oog voor ‘witte vlekken’ op de landkaart. 

Toen twee van zijn zonen oud en ervaren genoeg 

waren om op eigen benen te staan, werden er 

zaken geopend met Gerrit (1907 – 1988) in Honse-

lersdijk en Henk (1904 – 1981) aan het hoofd in De 

Lier. Zonen Jacob Wybren (Jaap, 1914 – 1976) en 

Alexander Otto (San, 1915 – 1997) bleven samen 

met hun vader actief binnen Loodgietersbedrijf 

J.W. Schut & Zn zoals het bedrijf nu heette. Men 

groeide gestaag door en de handel was intussen 

uitgebreid met diverse artikelen voor in het huis-

houden. 

Ook jongste zoon Johan (1920 – 1977) begon zijn 

loopbaan in het ouderlijk bedrijf. Na een tijd trok 

hij naar Hoek van Holland om daar zelfstandig 

‘Met lood in de aderen’ geboren

»	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.	

zijn kennis in de praktijk te brengen. Van alle 

broers was hij de eerste – en enige – die het vak 

niet alleen in de praktijk had geleerd maar ook 

op school. Al voordat de Tweede Wereldoorlog 

Europa in vlam zette, had hij in 1939, als ‘leerling 

der Naaldwijksche Ontwikkelingscursussen’, het 

diploma tuinbouwboekhouden gehaald. In de 

oorlog en er direct na behaalde Jo Schut alle 

overige benodigde diploma’s. In 1943 slaagde hij 

voor het examen ‘Gasfitten’ en in een brief, ge-

dateerd september 1948, ondertekend door de 

commissie vakopleiding GAWALO werd hij gefe-

liciteerd met het behalen van zijn loodgieterspa-

piertje. Zijn examencijfers: tekenen 7, begroten 

5, algemeen 7, leidingen 6, dakbedekkingen en 

pompinstallaties 6 en praktijk ook een 6. Al met 

al voldoende.

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Schut Sanitair? 

Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek 

‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van 

2016 wordt uitgegeven.
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