De geschiedenis van bedrijven die ten minste
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.
» 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 een expositie over
de bedrijven organiseren.
Te koop
Inmiddels zijn er 50 mooie Westlandse familiebedrijven
die meedoen aan het boek. Het boek is full colour en 300
pagina’s dik. Vanaf woensdag 30 november ligt Geworteld
in Westland in de boekwinkel. Wilt u verzekerd zijn van
één of meerdere exemplaren en het bezorgd krijgen,
bestel dan via onze webshop giwshop.nl.

“Ga jij maar timmeren”
1946

Eekhout Bouw

Kapperszoon Jan Eekhout (1919–1989) werd geboren aan wat toen nog de Kwintsheulweg heette,
in het deel van Kwintsheul dat destijds onder de
Gemeente Monster viel. Het kappersvak was aan
hem niet besteed. Eigenlijk wilde Jan wel kweker
worden, maar zijn moeder zei: “Ga jij maar timmeren.” En zo ging Jan na de lagere school op
kostschool in Voorhout: de Bisschoppelijke Nijverheidsschool. “Die stond heel hoog aangeschreven,” vertelt zijn zoon Cees Eekhout (1951). “Het
eerste jaar moest hij een extra opleiding doorlopen om bijgespijkerd te worden. Het niveau van
de Westlandse school voldeed niet.” Het niveau
van Jan Eekhout bleek echter ruim voldoende. In
1932 kreeg hij ‘loffelijk ontslag’ als bewijs dat hij
de ‘Lagerenschool gevestigd in de Bisschoppelijke
Nijverheidsschool te Voorhout getrouw en met
veel vrucht heeft gevolgd’. Vier jaar later behaalde
hij het diploma timmerman. Niet alleen dat; hij
ontving ook de eerste prijs voor het hoogste aantal
punten in diverse vakken voor de afdeling timmeren. De prijs, een Amerikaanse stalen sponningschaaf van het merk Stanley, bleef tot op heden in

het bezit van de familie. Aldus gelauwerd en voorbereid keerde Jan terug naar het Westland, waar
hij als losse arbeider bij diverse bedrijven werkte.
Het was 1936 en crisis. Vast werk was er niet. Ondertussen ging hij in de avond ook een MTS-studie
volgen. In 1939 volgde de keuring voor militaire
dienst. In juni 1940, een maand na de Duitse inval,
zwaaide Jan af als militair. Tenminste, volgens zijn
militair zakboekje. Cees: “Er zijn wel verhalen over
dat hij in de meidagen ook gevochten heeft, maar
het fijne weten we daar niet van. Hij heeft daar
nooit over gesproken. In de oorlogsjaren was hij
actief in het verzet, maar ook daar heeft hij altijd
over gezwegen.” In die jaren behaalde hij verder
nog diploma’s voor bouwpatroon (1941), de cursus
Burgelijke- en Waterbouwkunde (1942) en het
Middenstandsdiploma Algemene Handelskennis
(1943). Naast de timmerklussen in opdracht maakte Jan ook meubels voor zichzelf en zijn familie.
Op 15 februari 1946 schreef hij zich onder nummer 4584 M.W. in bij het Ministerie van Handel en
Nijverheid. Jan was ondernemer geworden. “Daar
had hij in die tijd ook nog toestemming van de al

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

bestaande timmerbedrijven in het dorp voor nodig,
maar die vonden dat er nog wel ruimte was voor
één bedrijf meer.”
Jan begon zijn bedrijf in een leegstaand huisje van
vier bij vijf meter achter de ouderlijke woning aan
de Kwintsheulweg 129. Hij maakte vooral raamlijsten voor de tuinbouw; eerst voor het platglas, later
ook voor de houten kasopbouw. Al in juli van dat
jaar nam Jan een oude smederij aan de Kwintsheulweg 157 in gebruik. In diezelfde maand kreeg
Jan ook zijn eerste grote werk: het verbouwen van
de ouderlijke woning tot twee woningen. Omdat
hij dat niet alleen kon, nam hij zijn eerste ‘knecht’
aan: zijn jonge neef Piet Eijgermans (1927-2008),
die daarvoor werkzaam was bij aannemer Luiten in
Wateringen. Voor een uurloon van 1,25 gulden! In
1947 trouwde Jan met Willy Janszen (1924) Uit het
huwelijk werden negen kinderen geboren.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het heden en de toekomstvisie van Eekhout Bouw? Deze
wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in Westland’.

