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

Aan de rook uit de schoorstenen zag
hij of de ketel het wel goed deed
1933

Verkade Klimaat

M.M. (Tinus) Verkade (1910-1998) speelde tijdens
het begin van zijn arbeidzame leven een belangrijke rol in de waterbeheersing van de Westlandse
polders. Als machinist van het watergemaal in de
Broekpolder bewoonde hij met zijn vrouw het
markante gemaal, dat nog steeds langs de huidige Veilingroute is te bewonderen. Zij konden daar
een leuke spaarpot opbouwen, want ze mochten
in de kleine ruimte boven het gemaal “vrij wonen,
vrij stoken en vrij beschikken over schoonmaakmiddelen”. De omgeving bestond voornamelijk uit
weilanden en het Hoogheemraadschap Delfland
bestond nog niet. Tinus hield het waterpeil in de
gaten en bediende het gemaal. Zijn loon werd
door de boeren betaald.
Tinus kwam bij de boeren langs op hun bedrijven
en werd regelmatig gevraagd reparatieklusjes aan
pompen uit te voeren. Ook werd hem wel gevraagd smeedwerk uit te voeren. Hij en zijn vrouw
kregen twee zonen en een dochter. Zoon Martin
(1938) was nog maar vijf jaar toen zijn ouders
besloten de woning boven het gemaal te verlaten.
Martin: “Mijn moeder was een boerendochter en
ze was best wel gewend om in een omgeving te

leven waar je niet direct buren had. Toch deed
de geïsoleerde omgeving van het gemaal haar
geen goed. Midden in de polder was je verstoken van alle contacten. Zij wilde graag verhuizen
naar een omgeving waar ze onder de mensen
kon zijn.” En zo geschiedde. Het gezin verhuisde
in 1943 naar wat tegenwoordig Heulweg 133 in
Kwintsheul is. In 1943 viel dit nog onder Heulweg
195 in Monster. In 1958 werd dit pand afgebroken
en op dezelfde plek onder nummer 133 opnieuw
gebouwd. Vanaf dat moment viel het onder de
gemeentegrenzen van Wateringen.
Martin herinnert zich dat de tuinbouw drie perio
des van verschillende soorten energiebronnen
doorstond. De tijd van kolen, die van olie en die
van aardgas. De ontwikkelingen gingen kennelijk snel in de ogen van de burgers, want bij een
klant stond een lorrie waar men ‘Kolen, olie, gas,
ik wou dat ik er was’ op had geschilderd. Het
overstappen van kolen op olie werd flink gepromoot. Martin deed ooit als klein jongetje mee
met een kermisoptocht met het thema ‘Kolen?
Weg met de pook, neem oliestook’.

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

Het leven aan de Heulweg 133 betekende de
start van het bedrijf Verkade Klimaat. De woning was hoog en vanaf de bovenverdieping
kon Tinus uitkijken over het gebied waar steeds
meer boerenbedrijven plaats maakten voor
kassen. Zo rolde Tinus de tuinbouw in.
Aan de rook die uit de schoorstenen kwam, zag
hij of de ketel het wel goed deed. Zo niet, dan
fietste hij langs en bood zijn hulp aan. Soms
had hij een defecte ketel nog eerder in de gaten dan de tuinder zelf.
De verhuizing naar het pand in Kwintsheul
vond middenin de Tweede Wereldoorlog
plaats. De Duitsers waren bang voor het water
in het lage land en Tinus moest van hen invallen op het gemaal om het waterpeil op orde
te houden. Daar maakte Tinus handig gebruik
van…
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Verkade Klimaat? Deze wordt uitgebreid beschreven in het
boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar
van 2016 wordt uitgegeven.

