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

    Jac. van Zeijl & Zonen | Bagger- en beschoeiingswerken

Een beugel met een netje van ‘tien knoop’, een 

emmer en een aluminium schop. Meer had 

Koos (Jacobus) van Zeijl (1920) niet nodig om 

te werken. Het was 1945, net na de oorlog. Hij 

had ondergedoken gezeten en wist eigenlijk niet 

goed wat te gaan doen. Hij was voor de oorlog, 

in Poeldijk, een tijdje tuinder geweest maar had 

weinig zin dat weer op te pakken. 

‘t Was ook moeilijk. Zijn spaargeld, vijfhonderd 

gulden, dat hij thuis had liggen, verloor in een klap 

haar waarde vanwege de naoorlogse geldzuivering  

die de geschiedenis is ingegaan als ‘het tientje van 

Lieftinck’. Bij de pakken gaan neerzitten kon niet. 

“We waren wat verwilderd in die tijd en er stonden 

echt geen zielenknijpers voor je klaar. Je werd 

geacht zelf de draad weer op te pakken en door te 

gaan met waar je voor de oorlog mee bezig was,” 

zo verwoordt Van Zeijl die periode. Hij ontdekte 

een gat in de markt: het schoonhouden van de 

vele watergangen die het Westland telde en zo 

ontstond baggerbedrijf Jac. van Zeijl.

Hij huurde een schuit voor een rijksdaalder in de 

week en ging aan de slag. Zijn eerste klus was 

het uitbaggeren van een sloot aan de Bredenel 

in Poeldijk, een klus die hij uitvoerde voor tuin-

der Geert Zwinkels. Opdrachten werden aan-

genomen in strekkende roe, later in strekkende 

meters. 

Als oudste uit een gezin van dertien kinderen 

moest hij al jong aan het werk. Zijn vader bezat 

een boerderijtje aan de Plaats Langeveld in Mon-

ster. Eigenlijk had Koos ook boer willen worden, 

maar dat zat er niet in. Hij was zeker niet te be-

roerd om te werken. Om een extraatje te verdie-

nen maaide hij ook wel spinazie. Ging hij om half 

twaalf ‘s avonds de deur uit tot ‘s ochtends zes 

uur. Dan naar huis, een halve liter melk drinken 

en vervolgens weer op pad om op de dag weer te 

baggeren. De lonen lagen in die tijd op 45 gulden 

in de week. Van Zeijl kwam vaak met meer dan 

‘een meier’ (honderd gulden) thuis. 

Het uitbaggerwerk was zwaar. Met zijn beugel 

haalde hij met de hand per keer minstens tien 

liter bagger naar boven, rond de veertien kuub 

daags. In de naoorlogse jaren was het daar-

“Van alles kwam er mee naar boven: 
mijnen, handgranaten...”

»	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.	

naast ook gevaarlijk werk. Zo gevaarlijk dat 

een knecht die hij in dienst had genomen bij 

hem wegliep. Hij durfde niet meer. “Van alles 

kwam er mee naar boven: mijnen, handgra-

naten, kisten met machinegeweren, stenguns, 

lichtspoormunitie en zelfs een keer een kist 

met een geraamte erin. Nou, die vent zei niet 

veel meer. Die kist was bij het ruimen van gra-

ven in het water terecht gekomen. Met al dat 

oorlogstuig heb ik geluk gehad hoor. Nooit is 

er iets ontploft. Ik ben er nog verbaasd over 

dat ik het er zonder ongelukken van heb afge-

bracht.”

Uitvalsbasis in de eerste jaren was ‘De drie 

boeren’, een groepje huizen in de bocht van de 

Papelaan en de Gantellaan in Monster. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Jac. Van Zeijl 

& Zonen? Deze wordt uitgebreid beschreven 

in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het 

najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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