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

Van koorzanger tot bloeiende hortensiakwekerij
1920

Sjaak van Schie BV

Voor koor en kerk zette de rooms-katholieke
boerenzoon Koos van Schie (1896) alles opzij.
“Hij was een ‘plezante’ man,” herinnert kleinzoon Sjaak van Schie (1956) zich. “Mijn grootvader kon goed zingen en hij hield van een
borrel. Die kreeg hij niet van oma, dus ging hij
graag zingen op bruiloften en begrafenissen…”
De vrouw van Koos, Marie van Schie-van Wingerden, zwaaide de scepter op de tuin aan de
Molenlaan in Honselersdijk. Daar was ze heel
fanatiek in. Twee hectare grond werden verbouwd met druiven, chrysanten, meloenen,
bonen en fresia’s. Als een van de eersten teelde
de familie Van Schie fresia’s, een koude teelt
die in samenwerking met Zwemstra werd ontwikkeld. Het bedrijf lag langs de Nieuwe Vaart.
Een strategische plaats, want de producten
moesten op de schuit naar de veiling vervoerd
worden. De handel werd met een lorrie op de
schuit geladen, welke bij de veiling onder de
klok doorvaarde.
De kassen werden verwarmd door middel
van kolenstook. Ook hadden ze platglas met
eenruiters. Zeer vooruitstrevend was de elektri-

sche motorpomp op de tuin. In de Tweede Wereldoorlog kon deze echter geen dienst doen
en werd vervangen door een handpomp.
Zoon Kees (1926), een gedisciplineerd man,
vertrok na de Tweede Wereldoorlog voor
vier jaar naar Indië. Bij terugkomst kreeg hij
een stuk land van zijn vader aan de Middelbroekweg in Honselersdijk, waar hij zich eerst
niet goed raad mee wist. Hij begon met één
kas, platglas en druiven. Maar Kees zette door
en werkte zich op. Hij kocht de grond van een
buurman erbij. De eerste jaren werden ook hier
de producten nog met de schuit naar de veiling
vervoerd. De afstand van de tuin naar de schuit
was lastig met een lorrie te overbruggen. Toen
Kees wat geld erfde, besloot hij dat te investeren in een vrachtwagen: een bakwagen van
het merk Ford Transit. Hij kocht een regenleiding bij het bedrijf RIO, het eerste bedrijf dat
regenleidingen verkocht. In 1971 kocht hij als
een van de eersten een handbediende klimaatcomputer van H. Hoogendoorn. En in dezelfde
periode ging hij over van kolen op gas.

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

Zoon Sjaak van Schie (1956) moest als oudste
zoon naar de Tuinbouwschool. Hij had daar
eigenlijk geen zin in, maar tegenspraak werd
in die tijd niet geduld. Om zijn geluk elders te
beproeven besloot hij in 1979 naar Amerika te
gaan om te kijken of hij daar een toekomst op
kon bouwen. Hij had in Nederland een vriendin,
zijn huidige vrouw Yvonne. Zij zag het niet zitten
om met hem mee te gaan. Sjaak had in Amerika
moeite met de mentaliteit van Amerikanen. Hij
besloot om terug te gaan. Yvonne had inmiddels een verpleegstersopleiding afgerond. In
1981 gingen ze samenwonen, ofwel ‘schuren’
zoals ze dat zelf noemen. Dat ‘schuren’ deden
ze op de tuin die Sjaak in 1980 had gekocht aan
de Harteveldlaan. Boven de kantine in de schuur
bouwden ze een woonkamer en slaapkamer.
Een douche en WC waren al aanwezig.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Sjaak van Schie
BV? Deze wordt uitgebreid beschreven in het
boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar
van 2016 wordt uitgegeven.

