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

Willem ontwikkelde zich als een sterk
en sociaal zakenman
1927

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

Andries Mathijs van Mierlo, geboren te Raamsdonk (1871–1935), trouwde Cornelia Johanna
Maria Hulsker (1874–1965) uit Den Haag. Andries
was onderwijzer in Schipluiden. Hun oudste zoon
Willem Jozef Maria (1904–1979) koos voor het
bouwvak en ging een aantal jaar in de leer bij
Andreas van den Ende, plaatselijk bouwer sinds
1850 in Schipluiden. Rond 1927 besloot hij om
voor zichzelf te beginnen. Hij werkte in de beginjaren vanuit de kont (achterdeel) van een nabij
gelegen boerderij in Schipluiden.
In die tijd kende hij zijn latere vrouw Martina Alina
Maria Zwinkels (1903–1999) al een paar jaar. Het
vertrouwen in hem was al zo sterk, dat hij in
1928 op 24-jarige leeftijd de opdracht kreeg een
woning voor zijn toekomstige zwager Johannes
Jacobus (Jan) Strik (1901–1955) en schoonzus
Bernardina Cornelia Zwinkels (1905–1990) aan
het Oosteinde 110 te bouwen. Deze woning was
ontworpen door de bekende Naaldwijkse architect Adriaan Dessing. Met hem zou Willem later
meerdere malen samenwerken.
Willem en Martina trouwden medio 1930 en vestigden zich met het bouwbedrijf aan het Oostein-

de 70 te Wateringen. Later zouden meer opdrachten binnen de familieband worden verstrekt.
Martina ontwikkelde zich als een sociaal sterke
vrouw, naast Willem, met een luisterend oor en
scherp oog naar het personeel en bekende klanten.
Zo maakte zij zich zeer verdienstelijk voor het snel
groeiende bedrijf. Ook zorgde zij zaterdags en later
op de vrijdagmiddag voor een flesje bier en de
voor het personeel vermaarde gehaktballetjes.
Ondanks de crisisjaren ontwikkelde Willem zich
sterk als ondernemer en zakenman. Hij wist ook
uitstekend en vakbekwaam personeel aan zich te
binden. Zijn broers Hermanus en Andries werkten jaren mee in het bedrijf. Willem bouwde zijn
netwerk snel op. Zo was hij jaren voorzitter van de
R.K. Harmonievereniging “De Phoenix”, waar hij zelf
ook klarinet speelde. Vanaf de oprichting in 1930
was hij secretaris van de voetbalvereniging Velo.
Het verdere verloop van de crisis naar de oorlogsjaren was moeilijk, maar in het Westland bleef er
door de sterke tuinbouw altijd wel werk.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd
Willem gelegerd in Hoek van Holland. Thuis
draaiden de zaken door onder auspiciën van Jan

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

Bubbert, de chef werkplaats en moeder Martina.
Willem kon zo nu en dan de fiets pakken om
naar Wateringen te rijden. Zo zag hij zijn vrouw
en gezin af en toe en kon hij overleggen of alles
op het bedrijf nog reilde en zeilde.
Gedurende de Hongerwinter zetten Willem
en Martina zich in voor de voedselvoorziening
van de Wateringse jeugd en was hij actief in
het kerkbestuur van de St. Johannes de Doper
parochie.
Na de 5 jaar durende oorlog bleef er een tijd van
schaarste bestaan in de bouw en veel andere
sectoren. Er waren geen bouwmaterialen, huizen werden verbouwd, waardoor mensen bij elkaar in konden wonen. Hier was grote behoefte
aan omdat veel jongeren wilden gaan trouwen
om een gezin te stichten. De woningnood was
geboren en zou nog vele jaren blijven bestaan.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Van Mierlo
Bouw & Ontwikkeling? Deze wordt uitgebreid
beschreven in het boek ‘Geworteld in Westland’,
dat in het najaar van 2016 wordt uitgegeven.

