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. 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

Met paard-en-wagen vervoerde hij
groente en fruit naar veiling Westerlee
1919

Staalduinen Logistics

Dirk van Staalduinen (1895-1967) begon in februari 1919 met een transportbedrijf in een loods die
hij huurde in Maasdijk. Met paard-en-wagen (een
‘brik’) vervoerde hij groente en fruit naar veiling
Westerlee, daarnaast zat hij ook een beetje in
de handel. Tuinders hadden vaak een paar varkens. Als er geslacht werd, kon Dirk deze meestal
kopen, waarna hij de varkens verhandelde op de
markt in Delft. Ook handelde hij in paarden. Hij
bouwde in korte tijd een goede klantenkring op
onder de Westlandse tuinders.
In 1926 verhuisde Dirk naar Maasdijk 187 (later
De Uithof genoemd), eveneens in Maasdijk. Hier
huurde hij een boerderij, waar enkele huizen aan
grensden. Een deel van de boerderij gebruikte
hij voor zijn handel. Vier jaar later kocht hij zijn
eerste–tweedehands–auto. Inmiddels was hij
getrouwd met Jannetje van den Berg (1896–1971).
Ze kregen drie zonen: Leen (1918–1999), Koos
(1922–2008) en Dirk (1927–2012). De jongens
werkten na schooltijd bij hun vader in het bedrijf.
De zaken liepen goed.
De periode van de Tweede Wereldoorlog was

echter zwaar voor Dirk. Net voordat de oorlog
uitbrak had hij een Opel Blitz gekocht, maar na
een rit met één vrachtje zand werd de wagen al
door de Duitsers gevorderd. Van de resterende
drie vrachtwagens werden er ook nog eens twee
gevorderd. De derde werd door Dirk gedeeltelijk
gesloopt. Hij bracht de cabine, motor en versnellingsbak onder in de tuin bij het Staelduinse bos.
Het chassis werd verstopt in de paardenstal onder
de mesthoop. Met slecht materiaal probeerde
hij aan het werk te blijven, bovendien raakte de
brandstof op. Zoon Koos moest zich eigenlijk in
Duitsland melden, maar omdat hij werkzaam was
in de voedselvoorziening, kreeg hij een vrijbrief
om groente naar de veiling te vervoeren. Zoon
Dirk moest verplicht rijden voor de Duitsers en
vervoerde watertanks met paard-en-wagen. De
verliezen waren groot. Dirk had ongeveer twaalf
paarden toen de oorlog startte. Na de oorlog had
hij er nog slechts twee; alle andere paarden waren
gevorderd. Dirk had daar veel pijn van en kwam
nooit over dit verlies heen. Zoon Dirk moest na
de oorlog naar Indonesië om zijn dienstplicht te

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

vervullen. De zorgen stapelden zich op en vader
Dirk overwoog om te stoppen met zijn bedrijf.
De tweede generatie had echter andere plannen.
Zoon Dirk had van zijn vader een ruimte gekregen om het oude wagenpark van zijn vader te
onderhouden. Hij sleutelde graag en kreeg al snel
klanten, want in heel Maasdijk was geen garage te
bekennen. Koos had ondertussen zijn MULO behaald, evenals het middenstandsdiploma en transportdiploma. Hij startte bij zijn vader in het bedrijf
door wat in de boekhouding te werken. De oudste
zoon Leen had al een eigen transportbedrijf. Koos
wilde graag voor zichzelf beginnen, maar zag op
tegen het onderhoud van de oude materialen in
het bedrijf van zijn vader. Er was geen geld om
nieuw te kopen. Dirk had al besloten om in het
bedrijf verder te gaan.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Staalduinen Logistics? Deze wordt uitgebreid beschreven in het
boek ‘Geworteld in Westland’, dat vanaf 29 november 2016 in de boekhandel ligt!

