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De geschiedenis van bedrijven die tenminste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn

Frans Hofland (1932) schetst een schilderachtig 

beeld als hij vertelt over de tuin van zijn groot-

vader, grenzend aan het centrum van Naaldwijk. 

“Hij had een teelt bestaande uit aalbessen, appels 

en bovenal perziken. Deze groeiden langs een 

houten schutting bij de sloot.” Kleurige bloemen 

moeten er weelderig gebloeid hebben, want 

grootvader Jan (1870) kweekte er op een bepaald 

moment ook Dahlia’s. De tuin van Jan Hofland 

vormde een omgeving waar kleinzoon Frans maar 

al te graag in de dertiger jaren van de vorige eeuw 

ging spelen. Frans herinnert het zich nog goed: 

“Mijn grootvader was streng en een beetje star. In 

de gereformeerde kerk stond hij bekend als een 

rechtlijnig persoon. Maar voor mij was hij een fijne 

man. Hij kon goed over vroeger vertellen en dat 

vond ik heerlijk.” Hij had niet meer dan de lagere 

school gevolgd. De Jongelingsvereniging, waar 

onderwerpen op allerlei gebied werden bediscus-

sieerd, zorgde ervoor dat hij goed onderlegd was 

en hij las ook dag-en weekbladen.

Jan Hofland startte in 1899 als tuinder aan de 

Kruisbroekweg in Naaldwijk. Waar later Woon-

zorgcentrum Rozenhof en de Ontmoetingskerk 

zich bevonden, pachtte hij twee hectare grond. 

Voordat Frans was geboren, bouwde zijn groot-

vader tussen 1900 en 1920 er iedere keer een kas 

op de tuin bij. En in 1912 werd er een waterto-

ren gebouwd met een windmolen. Voor die tijd 

werden de planten met een gieter begoten. Zwaar 

werk, maar de aalbessen hadden gelukkig niet 

veel water nodig.

Jan Hofland was actief in verschillende maat-

schappelijke functies. Hij maakte zich sterk voor 

de oprichting van een bloemenveiling, waarvan 

het nieuwe gebouw in 1931 in Honselersdijk ver-

scheen. Ook bekleedde hij de functie van voor-

zitter bij de Voorschotbank. In de gereformeerde 

kerk maakte hij zich nuttig als scriba en ouderling. 

Toen zijn zoon Gozewinus Jacobus (Goos, gebo-

ren in 1903) het tuinbouwbedrijf in 1928 voort-

zette, stonden er inmiddels twintig kassen met 

verschillende soorten perziken op zijn tuin. 

Goos besloot om tulpen te gaan trekken. Hij zette 

de eerste verwarmde kas op het bedrijf. En voor 

het oorlogsjaar 1940 stonden er de eerste cac-

tussen. Ook tomaten en lathyrussen werden aan 

de teelt toegevoegd. “’t Was toch een  beetje een 

kruidenierswinkel,” herinnert Goos’ zoon Frans 

zich. “Maar dat was toen heel normaal.”

Aalbessen, appels en bovenal perziken.
              Potplantenproductiebedrijf F. Hofland & Zn.

»	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

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.	

Een broer van Goos besloot ook tuinder te wor-

den. Beiden onderhielden één hectare van de tuin. 

Hij emigreerde echter in 1951 naar Canada, want 

‘de Russen zouden komen’. Goos nam de hecta-

re van zijn broer er weer bij. Aan verkopen werd 

niet gedacht en – zoals eveneens in dit tijdsbeeld 

gebruikelijk – als gereformeerden al helemaal niet 

aan tuinders die rooms waren. 

Frans kwam in 1948 in dienst bij zijn vader, die 

inmiddels eigenaar van de tuin was geworden. 

In 1960 wilde de gemeente de grond kopen. De 

overdracht vond in goede harmonie plaats. Maar 

het viel niet mee om nieuwe grond te vinden. 

Gelukkig vond men de Gebroeders Klapwijk bereid 

hun weiland aan de Lange Broekweg in Naaldwijk 

te verkopen. Klapwijk verzorgde de koetsen en 

paarden die bij trouwerijen en begrafenissen wer-

den gebruikt, maar dat raakte door de komst van 

auto’s uit de tijd…

 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van F. Hofland & Zn? 

Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek 

‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van 2016 

wordt uitgegeven.
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