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

Recreatief kamperen, daar kon wel
eens toekomst in zitten…
1933

Strandpark Vlugtenburg

In 1912 kocht Anthonius Johannes (Jan) Kling
(1887–1979) in het gebied Vlugtenburg te
‘s-Gravenzande een boerderij met een hooischuur,
een stuk boerenland, land met platglas en een
paar druivenserres. Daar begon Jan, op die plek
vlak achter de duinen waar ooit de buitenplaats
Vlugtenburg moet hebben gestaan, zijn bedrijf. Hij
hield een paar koeien, een paar varkens en teelde
er druiven en perziken. Een gemengd bedrijf zoals
overal elders in het Westland. De varkens hield hij
ook voor de handel. In 1930 adverteerde hij in de
krant: ‘Te koop 10 beste biggen’, een advertentie
die zes jaar later min of meer werd herhaald: ‘Te
koop, mooie gezonde biggen. Kling, Vlugtenburg
telefoon 120’.
Het duurde nog tot 1933 voordat er sprake was
van iets wat op een camping leek.
Steeds meer mensen klopten bij boer Kling aan
met het verzoek of het mogelijk was in de zomermaanden op zijn land een tentenhuisje neer
te zetten. Vooral veel mensen uit Rotterdam die
de rust en ruimte van het strand en de duinen
hadden ontdekt.
Kling zag al snel brood in het recreatief kamperen.
Daar kon wel eens toekomst in zitten.

Een tenthuis, omvang ruwweg drie bij vier meter,
was eigenlijk een combinatie van een tent en een
huisje. Het bestond uit een fundering van hout
waarop een huisje werd gebouwd. Het dak en de
zijkanten van het huisje waren meestal van tentdoek gemaakt. De huisjes stonden er alleen in het
seizoen, dat van begin april tot 15 oktober liep. Dit
betekende dat ze in april werden opgebouwd en
na het seizoen weer werden afgebroken. Alleen
de vlonder bleef staan. Elke tenthuiseigenaar had
een vaste plek op de camping.
In de tweede helft van de jaren dertig werden de
eerste vaste huisjes geplaatst door de firma Habo
uit Hardinxveld.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, had dat
ook zo zijn consequenties voor Vlugtenburg. Het
aantal gasten liep terug tot nul. Niet fijn voor Jan
Kling die zijn inkomstenbron zag opdrogen. Toch
stond dit niet in verhouding met het bericht dat
hij in de meidagen van 1940 had ontvangen. Zijn
oudste zoon Albert (1912–1940) die ook meewerkte op het bedrijf, was gesneuveld bij de
verdediging van het vliegveld Ypenburg.
Nog meer oorlogsrampspoed voor de familie Kling was de beslissing van de bezetter op

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

14 december 1941 tot de aanleg van de Atlantikwall, een sterke verdedigingslinie langs de
West-Europese kust. Die aanleg die in 1942
startte, had ingrijpende gevolgen. Bijna alle
bebouwing langs de kust moest worden afgebroken. Een groot deel van westelijk Westland
werd ‘Sperrgebiet’. De boerderij van Jan Kling
werd wel gespaard. Daar werden Duitsers ingekwartierd. Kling zelf moest, net als veel andere
Westlanders die langs de kust woonden, verkassen. Dat ging niet zonder slag of stoot, hij wilde
niet weg, werd neergeschoten en koos gewond
en wel toch maar eieren voor zijn geld. Ze verhuisden naar Alem, een klein dorp in de buurt
van Zaltbommel. Toen de oorlog voorbij was,
keerde Kling weer terug naar ’s-Gravenzande.
De boerderij was uitgewoond, het kampeerterrein een ruïne. Alles moest weer worden opgebouwd.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Strandpark Vlugtenburg? Deze wordt uitgebreid beschreven in
het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar
van 2016 wordt uitgegeven.

