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

    Kwekerij Zwethlande
Aan de Dijkweg in Honselersdijk, het gebied waar 

zich nu Flora Holland bevindt, stond een prach-

tige boerderij die in 1850 in het bezit van de 

familie Persoon kwam. De heer H.G.A. (Hendrik) 

Persoon (1902-1998) werkte hier hard om zijn 

gezin met twaalf kinderen voldoende van alles 

te kunnen voorzien. De kinderen hielpen graag 

een handje mee op de boerderij. “Ik was het 

zesde kind van de acht jongens en vier meis-

jes,” herinnert Hen Persoon (1935) zich. “We 

werkten allemaal mee tegen kost en inwoning 

en kregen een zakcentje. ’s Morgens koeien 

melken en dan helpen op het land. Mijn vader 

bouwde ook kassen op het bedrijf en teelde 

van alles. Ik had zelf veel belangstelling voor 

de veeteelt en had graag dierenarts willen 

worden. Nu nog wil ik wel eens een handje 

helpen als ik onderweg ben en zie dat er een 

koe moet kalven die hulp kan gebruiken. Maar 

het liep anders met mijn belangstelling voor 

het vak van dierenarts. De oorlog was net 

voorbij, er moest gewerkt worden en er was 

weinig tijd om te gaan studeren. Het bedrijf 

werd verdeeld onder de zonen die na hun 

huwelijk een stuk land van hun vader kochten. 

Ik begon met 1,2 ha aan de Middel Broekweg 

en breidde dat mettertijd uit door stukken land 

van mijn broers over te nemen, totdat mijn 

bedrijf zo’n 1,5 ha groot was.”

De start op het gemengde bedrijf was moeilijk 

voor Hen en zijn vrouw Leny Batist (1937). De 

grond was meer geschikt voor landbouw dan 

voor tuinbouw. “We teelden bieten en in de 

Tweede Wereldoorlog ook tabak. Surrogaatta-

bak dat niet smaakte. Dat komt doordat we hier 

onvoldoende zon hebben. Die strengen tabak 

werden achter de ovens bij bakkers gedroogd. 

De grond bestond uit zware klei en was veel 

te vochtig voor tuinbouw. Er groeide niks. We 

besloten drainage aan te leggen en dat deden 

we zelf. Een zware handmatige klus, maar we 

waren jong en sterk, gewend om aan te pakken. 

’s Winters tilden we immers de ramen eruit, zo-

dat de natuur de grond kon doorspoelen. Spit-

ten deden we met de hand. Toch waren we de 

hele dag bezig om een geul voor die drainage 

te graven en de kokers erin te leggen, zó lastig 

was de grond te bewerken. Die kokers raakten 

“We waren jong en sterk, gewend 
om aan te pakken”

»	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.	

steeds weer verstopt, maar het ging met de 

teelt iets beter. Toen de vergunning op sier-

teelten na de oorlog werd afgeschaft, stapten 

we meteen over op de bloementeelt.”

Rozen en anjers waren de hoofdteelt van het 

bedrijf aan de Middel Broekweg, met tulpen 

als bijteelt in het voorjaar. De kassen wer-

den gestookt met kolenketels die draaiden 

op Amerikaanse cokes gemengd met kolen. 

Die kolen werden over het water aangevoerd 

vanuit Honselersdijk, waar ze over de toenma-

lige treinbaan in wagons werden aangevoerd. 

“Best wel smerig, die kolen,” weet Hen nog. 

De overstap op de bloementeelt bleek goed 

uit te pakken. Hens echtgenote Leny hielp 

altijd een handje mee op het bedrijf. Zij zorgde 

voor de administratie en stond in drukke tijden 

anjers te pluizen. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, 

het heden en de toekomstvisie van Kwekerij 

Zweth lande? Deze wordt uitgebreid beschre-

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

het najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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