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

“Een teeltvergunning in ruil voor twee
cyclamen per jaar”
1955

Potplantenbedrijf J&P ten Have B.V.

Wim ten Have (1928) had zijn zinnen gezet op een
kwekerij in Aalsmeer. Hij besloot echter de locatie
van de kwekerij in het Westland te vestigen, omdat
zijn schoonouders bezwaar maakten. Zij wilden
niet dat hun dochter Nelly van der Knaap ver weg
ging wonen. Het verlies van een jong dochtertje
was hier mede oorzaak van. De ouders van Nelly
waren zeer gehecht aan hun zes zonen en de enig
overgebleven dochter. Zo kwam het dat Wim zich
op 4 oktober 1954 liet inschrijven bij de CCWS in
Honselersdijk.
De start van een potplantenkwekerij ging in die tijd
niet vanzelf; daar was een teeltvergunning voor
nodig. “Ik heb mij laten vertellen dat een teeltvergunning net zo duur was als het bouwen van een
kas,” aldus Wims zoon Jos (1959). “Daar had pa
geen geld voor, maar deze kreeg hij uiteindelijk
van ene Kees Janssen in ruil voor twee cyclamen
per jaar.”
Na de inschrijving bij de CCWS in 1954 startte
het bedrijf daadwerkelijk in 1955. Nelly (1928)
herinnert het zich nog goed: “We huurden een
stuk land van 0,4 hectare van mijn vader aan de

Mariëndijk 65 in Honselersdijk. Van een broer van
mij leenden we 10.000 gulden en we hadden zelf
2.000 gulden gespaard. Mijn ouders sprongen
bij met huishoudgeld en zo konden we het goed
redden.”
Kas voor kas werd er de eerste jaren vernieuwd
en bijgebouwd. De bebouwing van het stuk land
groeide door hard werken en lange dagen naar
0,4 hectare glas waarvan ook nog 0,1 hectare platglas om cyclamen in te kunnen kuilen.
Jos: “Dat platglas blijft een mooie herinnering
voor ons kinderen. In de zomer moesten we
altijd matten rollen om de planten tegen de te
scherpe zon te beschermen. Vader Wim vond dat
een mooi klusje voor ons. ‘s Morgens de matten
afrollen en aan het eind van de dag weer oprollen als de zon onderging. Wij maakten er dan met
vriendjes een wedstrijd van wie dit het snelste
kon, die wij Ten Haves natuurlijk wilden winnen.
Met het resultaat was pa dan niet altijd helemaal blij; de matten lagen schots en scheef, of
half opgerold op het glas. Als je het te bont had

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

gemaakt moest je terug om het over te doen.
Maar je had wel gewonnen!”
Het stuk land aan de Mariëndijk werd efficiënter ingericht dan voorheen door de kassen aan
elkaar te bouwen. Voor de zeven kinderen die
Nelly en Wim kregen (3 jongens, 4 meisjes) was
het een waar speelparadijs. Er stond een kippenhok en een boomgaard. Ook de buurkinderen
uit de laan wisten de tuin van Ten Have te vinden
om ‘bussie te trappen’, te voetballen, verstoppertje te spelen en te schommelen. Wim gaf zijn
kinderen alle ruimte. Zelf werkte hij hard en deed
’s avonds nog de administratie. Ten Have kwam
oorspronkelijk uit een Overijsselse boerenfamilie.
Wim zijn vader was in het Westland neergestreken om tuinder te worden.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van J & P ten Have
BV? Deze wordt uitgebreid beschreven in het
boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar
van 2016 wordt uitgegeven.

