
    Metaalhandel Wim de Voeght

Dagelijks ging oprichter Frans op pad om 
handel op te scharrelen

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.

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 

1948

De oprichter van oud ijzer- en metaalhandel De 

Voeght, Frans de Voeght (1923), werd als oudste 

zoon van een slachter geboren in ‘s-Gravenzande 

in een steeg vlakbij het Marktplein. Zijn vader was 

tijdens de Eerste Wereldoorlog gevlucht uit het 

Belgische stadje Lier, onder de rook van Antwer-

pen. Na wat omzwervingen was hij met zijn vrouw 

(afkomstig uit Noord Brabant) in ‘het Breeje Durp’ 

neergestreken. Hij verdiende de kost door bij tuin-

ders langs te gaan en daar varkens te slachten (er 

was nog geen abattoir). Een onzeker beroep, want 

ook al was zijn vader volgens Frans erg goed in 

zijn ‘stiel’, er was lang niet altijd wat te slachten. Al 

vroeg werd daarom van Frans verwacht een handje 

te helpen om het schamele gezinsinkomen aan 

te vullen. Na de zevende klas van de Petrusschool 

aan de Endeldijk in Honselersdijk, waarheen het 

gezin intussen was verhuisd, ging hij dan ook aan 

de slag. In de tuin bij Van Zanten aan de Herten-

laan. De crisis, we spreken over de jaren dertig, 

sloeg hard toe in de tuinbouw. Frans ging graag 

met de schuit naar de veiling. “Dan kwam ik daar 

en dan stond veilingmeester Huub Poot te geba-

ren ‘doorvaren, doorvaren’. Hoefde je niet langs de 

klok, alles draaide door. Ja, een harde tijd, maar als 

kwajongen vond ik het toch ook wel leuk, want dan 

gingen we oorloggie spelen met doorgedraaide 

meloenen.” Op een dag kreeg hij van zijn vader een 

bakfiets om in Honselersdijk en directe omgeving 

langs de deuren te gaan om lorren en oud ijzer op 

te halen. Dat werd thuis opgeslagen. 

In 1943 kreeg Frans opdracht zich te melden voor 

de Arbeidseinsatz. “Kom ik daar op dat kantoor, zit 

daar zo’n kleremof met een dikke kale kop. ‘Was 

machen Sie’, laat ik hem een vrijstellingsbriefie zien, 

maar mooi dat ik toch naar Duitsland moest. Heb ik 

eerst nog een week in de bajes gezeten in Vlaar-

dingen, omdat ik dat niet wilde. Via een kamp in 

Ommen kwam ik terecht in Essen; dat was com-

pleet plat gebombardeerd. Uiteindelijk werd ik te 

werk gesteld in een klein dorrepie bij een boertje. 

Die had een klein boerderijtje met van die koeien 

met van die hele grote horens. Waren gewone 

mensies net als wij, moesten niks van de oorlog 

hebben. Ik heb het daar niet slecht gehad. Moest er 

een beetje koeien melken en zo.” Toen Frans terug-

kwam in Holland pakte hij het oud ijzerwerk weer 

op. Hij huurde een stukje grond bij het stationnetje 

van de WSM en richtte dat in als opslagterrein. In 

1948 stapte Frans naar de Kamer van Koophandel 

om zijn handel officieel te registreren: ‘Metaal-

handel F.J. de Voeght N.V.’ Dagelijks ging Frans op 

pad om handel op te scharrelen. Veel werd dan op 

een schuit geladen die hij inmiddels ook had. Op 

een keer zag hij rond de schoorsteen op de tuin 

van een stooktuinder in De Lier een enorme berg 

met van alles en nog wat liggen. Een berg rommel, 

maar voor de Voeght was het handel. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het he-

den en de toekomstvisie van Metaalhandel Wim de 

Voeght? Deze wordt uitgebreid beschreven in het 

boek ‘Geworteld in Westland’.

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

De geschiedenis van bedrijven die ten minste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn


