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

    Kwekerij Jan van der Knaap

Het jaar 1918 was een bijzonder jaar voor Hon-

selersdijker Adolf Bernardus Josephus van der 

Knaap (1891), middelste zoon van Klaas van 

der Knaap. Hij ging trouwen met vriendin Anna 

Enthoven en kocht in datzelfde jaar een eigen 

tuin. De kosten bedroegen drieëndertig dui-

zend gulden. Die aankoop werd afgerond op 12 

maart 1919. Onder het toeziend oog van notaris 

Roozen te Monster verkreeg Dolf van der Knaap 

het eigendomsrecht van ‘een Westlandschen 

tuin en water, woonhuis, schuur, varkenshokken, 

kassen en verderen opstal, en boomgaard, gele-

gen te Honselersdijk, nabij den Nieuwenweg’. De 

grootte van het bedrijf bedroeg ‘drie hectare, ne-

gentien are, vier en zestig centiare’. Ook werd er 

nog opgetekend dat de nieuwe eigenaar ‘recht 

van in-, uit- en doorvaart’ kreeg. Een nuttige 

regel, want net als heel veel tuinderijen in die tijd 

lag ook het perceel van Van der Knaap aan een 

sloot en niet aan de openbare weg. Dat ‘recht’ 

werd hem verleend door de gemeente die hem 

tevens recht van overpad verleende over ‘een 

voetpad ten breedte van anderhalven meter en 

om met een kruiwagen te rijden en het daarover 

dragen van een berrie (al of niet geladen) om te 

komen van en naar den Nieuwenweg.’ Daarmee 

bleef de tuinderij in de familie. De verkopende 

partij was namelijk Dolfs oom, Maarten Mulder, 

een broer van zijn moeder die geen opvolging 

had. Moeder Van der Knaap, een doortastende 

dame, had zich bij haar broer sterk gemaakt voor 

die koop. 

Het jonge stel ging in de bij de tuin behorende 

woning wonen. De toekomst lachte hen toe. Hun 

tuinderij bestond in die eerste jaren uit een drietal 

muurkassen, elk negentig meter lang. In twee van 

die muurkassen werden druiven gekweekt, één 

met Frankenthaler, één met Alicante. In de derde 

muurkas stonden perziken. Daarnaast stond er 

een hectare aan aalbesstruiken en was er een 

kleine appelboomgaard. In 1920 werden die 

struiken en appelbomen gerooid. Een oom van 

Dolf, smid annex kassenbouwer Theo Enthoven 

- van huize Torenzicht aan de Wateringseweg te 

Poeldijk - bouwde er vier serres. Bijzonder daar-

aan was dat deze gegalvaniseerde dekroeden 

hadden. Meer uitbreidingen en veranderingen 

volgden. Ketelhuizen werden aan de achterkant 

van de muurkassen gebouwd. Dat scheelde weer 

“Zonder doordouwe word je niks”

»	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.	
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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 bouw van een gevel. Dolf van der Knaap 

nam een eerste medewerker aan, iemand vanuit 

‘het Overmaas’. 

Al heel jong was Dolfs zoon Nicolaas, Nic 

(N.A.A.M) van der Knaap (1923) in zijn vaders 

tuin te vinden. Na schooltijd, als hij lopend 

vanuit Poeldijk thuis was gekomen, kreeg hij 

allerhande klusjes te doen. Meewerken en 

het nemen van initiatieven, zat al vroeg in de 

genen van de Van der Knapen. ‘Zonder door-

douwe word je niks’, is het credo van de familie. 

Daarnaast was er ook tijd voor andere dingen, 

bijvoorbeeld ‘s winters schaatsen, op de sloot 

voor de deur, de Kleine Gantel. In de krenttijd 

kreeg de jonge Nic al snel een snoeischaar in 

zijn handen geduwd om mee helpen. “Ga maar 

druiven snoeien.” Nic van de Knaap hoort het 

zijn vader nog zeggen. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Kwekerij Jan 

van der Knaap? Deze wordt uitgebreid beschre-

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

het najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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