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.

In de jaren vijftig en zestig was sluitingstijd nog niet aan strenge regels gebonden
1932

Café Bij ‘t Hof

In de Hofstraat te Honselersdijk tegenover de
Nederhof staat een van de oudste horecagelegenheden van het Westland. Het pand stamt uit
1707 en diende oorspronkelijk als paardenstal en
koetsenstalling voor de naastgelegen Hofherberg.
Sinds 1887 doet het al dienst als openbaar lokaal.
De geschiedenis van de familie Van Staalduinen
in relatie met het pand begint in 1932. In dat jaar
realiseerde Kobus Burgersdijk (1904–1962) zijn
droom: een eigen zaak. Kobus, een talentvolle
keeper eerst bij V.V. Hoek van Holland later bij V.V.
Naaldwijk, had een goeie baan bij kistenfabriek
Scheer en het gaan runnen van een café was een
gok. Een sprong in het ongewisse. Hij had al wel
genoeg ervaring, want in de weekeinden werkte
hij samen met zijn schoonvader als kelner in Hotel
Torenburg in Naaldwijk. Hij nam het café over van
de familie Middendorp en gaf het de naam ‘Café
Bij ’t Hof’. “Met een klomp en een ouwe schoen is
hij begonnen,” zegt dochter Francien van Staalduinen-Burgersdijk (1932). “Elke cent die hij moest
lenen voor de aankoop heeft hij terugbetaald.”

Omdat het in die eerste jaren niet zeker was of hij
het met het café ging redden, bleef hij overdag
werken bij de kistenfabriek. Zijn vrouw Mengsje
Burgersdijk-van der Kaden (1903–1996) runde dan
het café. Ondanks de crisistijd draaide het café
uitstekend en na een aantal jaren werd Kobus fulltime kastelein. Dochter Francien, alom gekend als
‘Zus’ was al jong in het café te vinden om mee te
helpen. Dat moest wel, want haar ouders hadden
allebei een broze gezondheid. In de oorlogsjaren
werd het café gevorderd door de Duitse bezetter. “Onze klandizie bestond uit officieren. Die
zopen zich een ongeluk, want ze wisten stuk voor
stuk dat ze op een dag naar het oostfront zouden
worden gestuurd en de kans daar te overleven
was bijna nul.” Na de oorlog normaliseerde alles
razendsnel. Het café werd weer een ontmoetingsplaats voor vertegenwoordigers (‘daar is telefoon’),
boeren, burgers en buitenlui. Op een dag in 1948
kwam de ‘s-Gravenzandse tuinderszoon Dirk van
Staalduinen (1926-2007) samen met een vriend
het café binnen. Om te komen kaarten. “Ik vond

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

de één leuker dan de ander,” bekent Francien, die
als een blok viel voor Dirk. Dat was wederzijds. In
1952 trouwden ze. Oorspronkelijk was voor Dirk als
jongste zoon het ouderlijke bedrijf gereserveerd
om over te nemen, maar Dirk wilde geen tuinder
worden. Zijn hart lag in de horeca. In 1952 namen
Francien en Dirk Bij ‘t Hof over. In de jaren vijftig
en zestig was de sluitingstijd van het café nog niet
aan strenge regels gebonden. “Kwam de politie ‘s
avonds sluiten,” weet Francien zich nog te herinneren. “Doordeweeks om tien of elf uur. Als ze binnen
kwamen, was dat het sein voor de gasten om naar
huis te gaan. Ging heel gemoedelijk allemaal, ons
kende ons nietwaar? Konden die agenten zich even
warmen aan de kachel, kregen ze een bakkie koffie
of iets anders. Nee, geen alcohol hoor.”
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het heden en de toekomstvisie van Café Bij ‘t Hof? Deze
wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat vanaf 30 november in de
boekwinkels ligt.

