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

    Vellekoop Juwelier
De oorsprong van het ’s-Gravenzandse bedrijf 

‘Vellekoop Juwelier’ ligt bij Leendert Vellekoop 

(1890–1980). Zijn vader Maarten runde een 

boerenbedrijf, maar zoon Leendert had in het 

melken van koeien weinig plezier. Hij was altijd 

aan het knutselen met technische zaken. Zo-

doende werd hij gevraagd door de buurvrouw 

of hij misschien haar wekker kon repareren. 

Hier slaagde hij goed in en dat werd kennelijk 

verder verteld, want al snel vroeg een kennis 

van de buurvrouw om een uurwerk te repare-

ren. Zo groeide de liefde voor het repareren van 

uurwerken en Leendert ging in de leer bij een 

juwelier in Den Haag om zich verder in het vak 

te bekwamen. Toen hij voldoende had geleerd, 

besloot hij voor zichzelf te beginnen als klok-

ken- en horlogemaker, en juwelier. Hij werkte 

vanuit huis in de Molenstraat in ’s-Gravenzande. 

Vier jaar later begon hij in de Heerenstraat (nu 

Langestraat), eveneens in ’s-Gravenzande. En 

nog eens tien jaar later liet hij een nieuw pand 

bouwen aan de Van de Kasteelestraat/hoek 

Langestraat. Daar werd in 1927 een pand neer-

gezet van drie winkels met bovenwoning; in die 

tijd een gewaagde investering. 

Gerrit Vellekoop (1938) herinnert zich zijn vader 

Leendert als een rustige, lieve man. “Mijn vader 

was een behoedzaam persoon. Matig, ook met 

eten. In de crisisjaren ’30 moesten mijn ouders 

– zoals velen – ieder dubbeltje omdraaien. Maar 

mijn vader was iemand die snel tevreden was. 

Hij was gelovig. Lid van de Christelijk Gerefor-

meerde kerk in ’s-Gravenzande alwaar mijn broer 

Cees het orgel bespeelde. Dominees die van 

verre kwamen om te preken, bleven vaak bij ons 

thuis logeren.” 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was er 

onvoldoende werk in het repareren van klokken 

en horloges. Leendert moest een extra bron van 

inkomsten zoeken en vond deze in het maken 

van pasfoto’s voor persoonsbewijzen. Hij hing 

een groot wit laken in zijn zaak en zette daar 

de personen voor die op de foto moesten. “Dat 

deed hij met een ‘Click en Clack camera’,” aldus 

Gerrit, die gedurende de oorlog nog een klein 

jongetje was.  

Na de oorlog werd er nagedacht over de toe-

komst van Gerrit. Zijn vader dacht dat het ’t 

Liefde voor juwelen en het repareren 
van uurwerken

»	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.	

beste was als Gerrit, net als zijn broer Cees, ‘in 

de optiek’ zou gaan.  Hij liep vervolgens een 

jaar stage bij Van der Snoek aan het West-

einde in Den Haag en leerde brillen maken. 

De brillenglazen moest hij uit een rond glas 

vervaardigen. Eerst ‘op het oog’ de vorm van 

het montuur erop krassen en dan met een 

brokkeltang het glas in vorm knippen, waarna 

het handmatig werd geslepen. Malletjes voor 

brillenglazen waren er nog niet. Gerrit deed 

een aanvraag om de dienstplicht vervroegd te 

mogen vervullen, want dat kwam beter uit als 

hij aan de theorielessen ging beginnen. Na zijn 

vervroegde diensttijd werd echter besloten om 

naar de M.T.S. Christiaan Huygensschool in 

Rotterdam te gaan om het horlogemakervak te 

leren. Het kwam beter uit als hij zich richtte op 

het vak van zijn vader, want die wilde rustiger 

aan doen.

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Vellekoop 

Juwelier? Deze wordt uitgebreid beschreven 

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

najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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